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 پیش درآمد

بخشد. او یکی از رهبران اسالم است که در ها را روشنایی میابوهریره )رض( شعاعی است که دل

هایی ی اسالم سیهم بودند. او رمز و الگوی معلمین امت است، آنهای دولت اولیهتحکیم و تعمیق پایه

ند و قرآن را برای امت شرح و تفسیر بردتوجیه و رهبری کرده و به پیش می که نهضت فکری امت را

نمودند. احادیث روایت شده توسط او ی پیامبرش، محمد )ص( را توصیف میمی کردند و سیره

ها نمودند و روح جهاد را در درونمیکرد و حریم اخالق را نگهداری مید ومحدجزئیات عقیده را 

 آورد. می ه خروش درو بکرده برافروخته 

نمایند و به این دلیل است که به این دلیل است که دشمنان اسالم نوک هجوم خود را متوجه او می

پرورانند و به خاطر این است که هر مسلمان غیور و پیروان اهواء و شهوات کینه و بغض او را در دل می

 دلسوز اسالم و مصالح امت اسالمی او را دوست دارد. 

 ی این امور این کتاب...اطر همهو به خ

برای نویسنده جای بسی خرسندی است که هر مسلمانی در بهره گرفتن و استمتاع از انوار علوم و 

 احادیث ابوهریره )رض( شریک و همگام او باشد.
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 مقدمه

الحمدهلل رب العالمین والصاله و السالم علی سیدنا 

 :محمد و علی آله و صحبه اجمعین و بعد

آیند و هر چه را که فقهای بزرگوار طی و سنت دو مصدر اساسی شریعت اسالمی به شمار میقرآن 

ی فیاض و مصدر عظیم برگرفته شده اند از این دو سرچشمهقرون طوالنی گذشته ذکر و استنباط کرده

این است که  ،شیرین و صاف این دو مصدر در فوران همیشهسار ای از چشمهاست و در واقع غرفه

 نمایند.خود را متوجه این دو مصدر میزهرآگین منان اسالم همیشه تیر دش

رو ای آنان علیه اولین مصدر اسالم )قرآن( بر تحریف معنای آن منحصر گردید، از اینهاما نقشه

ها یهود بر ی دشمنان اسالم و در راس آناشان نقش برآب شد و به اهداف خود نرسیدند. نقشهنقشه

به برخی از اهداف خود رسید و  –سنت پاک و مطهر رسول خدا )ص(  –اسالم علیه مصدر دوم 

د. یهودیها و سایر دشمنان اسالم توانستند احادیثی را جعل کنند و به افترا، نهایی فرود آورضربه ندتوانست

و ها اسناد دروغین بتراشند به پیغمبر )ص( نسبت دهند. برخی از احادیث را تحریف نمایند و برای آن

ی خداوند متعال بر این تعلق گرفت که ها را در میان امت اسالمی اشاعه دهند، اما ارادهبدینوسیله آن

های آنان بردارند و احادیث از روی نقشه گروهی از علماء و دانشمندان مجاهد را بر انگیزد تا پرده

 ول خدا )ص( مصون ماند.وسیله سنت مطهر و پاک رسیز دهند و بدینیصحیح را از روایات دروغین تم

تند و از جنگ با اسالم دست ساما یهودیان و پیروان و اعوانشان اسلحه بر زمین ننهادند و از پای ننش

بار راه دیگری در پیش گرفتند و جهت مبارزه با اسالم از در دیگری وارد شدند و نکشیدند، بلکه این

ایجاد کردند و شبهاتی علیه آنان به راه  در احوال و وضعیت راویان احادیث رسول خدا )ص( تشکیک

ی نقد علمی و بحث موضوعی و رای آزاد و... به ایجاد شک و طعن در امانت و انداختند و به بهانه

گر اسالم و حبیب مومنان ابوهریره روایت ،ها روی آوردند که سهم صحابی بزرگوارصداقت آن

روایت نموده  حدیث که او بیشتر از سایر اصحاب چرا )رض( از این کید جدید بسیار و فراوان بود،

نشین و مالزم رسول خدا )ص( بوده و اشیائی از رسول صحاب هماکه او بیشتر از سایر است. نظر به این
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ی اصحاب دریافت کرده که از بقیههای او شنیده راند، اضافه بخدا )ص( شنیده که دیگران نشنیده

شد که آن را برای مردم نزد او موجود بود که نزد سایرین پیدا نمیوسیله اشیاء فراوانی است. بدین

 فرماید:ی رسول خدا را استجابت کرده باشد که میداد تا فرمودهها تعلیم میکرد و به آنروایت می

 "منه لیبلغ الشاهد الغائب فان الشاهد عسی ان یبلغ من هو اوعی له"

[ را به افراد غایب برسانند، چه بسا که فرد شاهد آن را به که شاهد و حاضرند آن ]حدیثهاییتا آن"

 1"کسی ابالغ کند و برساند که آن را بهتر از او بفهمد و دریافت نماید.

ها یهودیان کثرت و فراوانی روایت از ابوهریره )رض( را فرصت لذا دشمنان اسالم، و در راس آن

اسالم و ایجاد تشکیک در صداقت ابوهریره آن چون سوراخ و گذرگاهی جهت نفوذ در  از شمرده و

 اند.کرده گیریبهره

هدف آنان از ورای این کار، دور انداختن مرویات او از سنت مطهر رسول خدا )ص( است تا 

کثیری از احادیث رسول خدا )ص( از دست مسلمانان بیرون برود. آری، این است  تعدادوسیله بدین

از ترور شخصیت ابوهریره )رض( فراغت پیدا کردند به سوی سایر کنند و اگر ها اراده میآنچه آن

 آورند. اصحاب و ناقالن سنت رسول خدا )ص( روی می

اهلل الرشید رحمهجید که رجالش اهل علم هستند، آمده است که هارون با سند 2در کتاب تاریخ بغداد

 –که خواست گردنش را بزند هنگامی –سرکرده و راس زنادقه )دین ستیزان( عصر خویش  "شاکر"از 

خواهید از دین سببش چیست که شما زندقیان در ابتدای کارتان، به کسانی که می"سوال کرد و پرسید:

خواهیم بر ما می"شاکر گفت: "دهید؟سای صحابه به تعلیم میؤت و بغض بزرگان و ریبه در کنید کراه

شد و از اعتبار افتاد به تبع او روایت و حدیث ناقالن حدیث طعن فرود آوریم زیرا اگر نقل کننده باطل 

  "نیز از اعتبار خواهد افتاد و باطل خواهد گشت.

مبنی  ذکر نمودیماین دیدگاه با تحلیل ما پیرامون سبب حمله و یورش بر ابوهریره )رض( و با آنچه 

د. زیرا این اراذل اتفاق دار خواهند سنت رسول خدا و اسالم را مورد یورش قرار دهند،که میبر این

برخیزند، ابتدا آبرو و  ورشکسته زمانی که خواستند به رد و نقد این شریعت مطهر و مخالفت با آن

ها، راه هایی که ما جز آنند، شخصیتو سنت مطهر را مورد طعن قرار دادشخصیت حامالن حدیث 

ی ملعون به این وسیله دیگری جهت رسیدن به سنت نداریم و صاحبان عقل ضعیف و ادراک رکیک را

گشایند و عناد و ها لب به طعن و لعن بهترین مخلوقات خدا میاند، آنو شیطانی به وادی لغزش کشانده

پرورانند و در میان دشمنی با شریعت و آرزوی دورکردن احکام آن از بندگان خدا را در دل می

                                                           
72ص1بخاری ج  ـ 1 

803ص 4ـ تاریخ بغداد ج 2  
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تر تر و شنیعای از این خطرناکوسیله هیچ معاصی و کبایر که باعث انحراف و گمراهی بندگان گردد،

  1شود.تصور نمی

تاثیر بگذارند،  معاصراند که بر بعضی از نویسندگان مسلمان خاورشناسان نیز تا حدی موفق شده"

ها برخاسته و ادعاهای را که دلیلی بر آن اقامه آنپردازی خیال زنی وروی از گمانهزیرا این عده به دنباله

رو ها )دنبالهی ایناند. همهها افزودهاند و چیزهایی از نزد خویش بر آنزبان آوردهنشده است، بر 

سموم خویش را به نام بحث و معرفت شناسی و آزادی  نیز ها )خاورشناسان(و آن هستند خاورشناسان(

لم صحیح و آند از عها پنداشتهدانند که آنچه آناند و خداوند و راسخان در علم میانتقاد پخش نموده

  2"تحقیق درست و نقد سازنده بسی بعید و بیگانه است.

عالوه بر به خدمت گرفتن کسانی که  انکه آناین یهودیان و خاورشناسان این درکید از جمله دقت

پردازند، برخی از افراد فرومایه و ها میها قرار گرفته و به نشر افکار مسموم آنداوطلبانه در خدمت آن

نویسند و جمالت و کلمات پراکنده و اند. میو به میدان آورده درونی را نیز اجیر کردهشکست خورده 

گاهی برای اباطیل و افترائات خویش به وجود ها تکیهکنند تا از آنآوری مینتیجه را جمععبارات بی

برخی از این اجیر شدگان در دشمنی و عداوت با سنت و اهل آن شدیدتر از خود "آورند. 

نمایند و در بدگویی و هجوم بر یاران رسول خدا، به ورشناسان و مبلغان مسیحیت )مبشرین( عمل میخا

اند و علیه آنان الفاظ و کلمات خدا ابوهریره )رض(، از آنان پیشی گرفتهرسول ویژه صحابی بزرگ 

کسی که  3".انجام داده استه محمود ابوریچه که آن گیرند مانندعاری از ادب و مروت به کار می

ی اخیرا کتابی از وی در مصر پخش شد و دیری نگذشت که مجددا چاپ شد، زیرا یهودیان همه

های چاپ اول را خریداری و مجانا میان مردم پخش کردند و در واقع این کار را به عنوان پاسی نسخه

بسی بیشتر از این  داز خدمات او در حقش انجام دادند و حقیقتا پاداش نهانی و پنهانی که به او دادن

که هر چه را  "بود حمدیهمالسنه ال"اضواء علی پاداش ظاهری بود. نام کتاب او 

آوری کرده و هر چه را اند، جمعدر طعن بر حدیث و رجال حدیث گفته و نوشته ها و معاصرینیقدیم

است تا حدیث را  اند بر آن افزوده و به شدت کوشیدهها گفتهکه خاورشناسان و مبشرین و مزدوران آن

در قالب اختالف و تناقض، تحریف و تبدیل، سطحی بودن و تحریف شده معرفی کند و در این راستا 

  4صحیح حدیث را باطل معرفی و روایت باطل و پوچ مشهور به حدیث را صحیح پنداشته است.

د هستم که از میان هریره )رض( بر گردن مسلمانان، من معتقی این امور از باب حق ابیبه خاطر همه

ی وی دفع کرده و این بهتان را از آنان کسانی به پاخیزند که این کید و بهتان و افترا را از ساحت سیره

                                                           
404ص8ج  ـ اقتباس از کالم صدیق حسن خان رحمه اهلل در کتاب الدین الخالص 1 

118ص  "دفاع عن السنه"ـ اقتباس از کالم شیخ ابی شهبه در کتاب 4  

2ـ همان ص  3 

3ـ همان ص  4 
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دفاع از سنت رسول خدا )ص( و حمایت از آن در مقابل  ،شخصیت وی بزدایند. چون در این دفع و رد

 ح  صل  "الی  که  هالقدر نیز خبر دادو مفسدین وجود دارد و خداوند جلیل پروران باطلهای طعنه

بلکه آن را باطل و  [خداوند عمل مفسدین را اصالح نمی کند]. 1دین"س  ف  م  ال   ل  م  ع  

 کند.ی آن پرده برداری میی باطل و تحریف شدهنماید و از چهرهسرکوب می

ای باشد یلهآمده، وسمن امیدوارم این صفحات که در رابطه با این صحابی بزرگوار به نگارش در

 های آنان. سوء نیت و دروغپرده از کنار زدن هریره و ی سرکوبی دشمنان ابیابر

شوند با اتمام که گمراه می]و بدین وسیله آنان 2بینهعن  ی من حیّیهلک من هلک عن بینه و یحیل

 .پذیرند با آگاهی و دلیل آشکار باشد.[که راه حق را میحجت بوده و آنان

ریه و امثال او وجود نداشته باشد و کافی گمان ببرد که اصال نیازی به پاسخ دادن به ابو شاید مسلمانی

هریره اکتفا شود، زیرا روگردانی از سخن مطرح شده برای است در این راستا تنها به ذکر مناقب ابی

ین امر )جواب تر است تا نقد و رد آن. نکند که ااش شایستهنام و نشان کردن گویندهمیراندن آن و بی

های شان شود. اما از آنجا که ما از شرارتدادن به آن( باعث آگاه گشتن افراد نادان بر آن و گستاخی

عواقب آن ترسیدیم و ترسیدیم که افراد نادان فریب بخورند و به سرعت در دام خطاهای خطا کنندگان 

، پرده برداشتن از مفاسد اقوال او )ابوریه( علما را مالک قرار دهند نزد گرفتار شوند یا اقوال فاقد اعتبار

و برای آخرت  ،نافع و سودمندتر از اهمال آن برای مردم –و رد مقاالتش را ـ در حد شایستگی 

  3م.یتر تشخیص دادپسندیده

ای در این موضوع تحت عنوان م. کتابچه 1191هـ.ق کانون دوم  1833در ماه شوال سال 

منتشر کردم که آن را از مطالب  )رض("اقتباس من مناقب ابوهریره "

؛ استخراج کردم –که به پایان رسانده بودم  –ی پیرامون مناقب ابوهریره در مرحله اول آوری شدهگرد

شهری که دوستش دارم و  –زیرا به دنبال جار و جنجال و سر و صدایی که فردی در موصل قهرمان 

راه انداخته بود، به شدت نیاز به آن احساس می شد. این  به –اند مردمانش از قدیم دوستدار صحابه بوده

ادبی گردیده و دهان به بدی گشوده بود و به دنبال آن مردک نسبت به ابوهریره )رض( مرتکب بی

ها اقامه دعوا پرداختند که علیه آن وگای از خطبای شهر موصل به نقد و انکار چرندیات این یاوهعده

ور، شیخ بزرگوار امجد امت گردیدند. بعد از آن در یک حادثه مشهشد و محکوم به پرداخت غر

کرد و در آن به وجوب محبت و احترام ابوهریره  راهلل علیه، فتوای مشهور خود را صاد الزهاوی رحمه

 1832/صفر 77فتوا داد و به شمارش مناقب وی پرداخت. این فتوا در مورخه  –همچون سایر صحابه  –

که ریاست آن به  فی العراق" "رابطه العلماءنام  م به1/9/1192مطابق 

                                                           
48ـ انفال /  1 

31یونس،  - 2  

77اقتباس از کالم امام مسلم در مقدمه صحیح ص ـ 3 
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بعد دیدیم که امکان افزودن براهین و حجج فراوان دیگر بر  .منتشر گردید ی او بود،عهده

همت خویش را لذا ورزند، وجود دارد. که بر رسوخ قدم ابوهریره )رض( در صداقت داللت می –آن 

ای فراوان دیگر در زمینه تاریخ رجال و حدیث و غیر های در میان کتابجمع کرده و به گردش تازه

ها ی اقتباس اولی بدانها و قرائن گرانبهایی دسترسی پیدا کردم که در مرحلهآن پرداختم و به حجت

ی آن بحث واسع و دست نیافته بودم. به مصادر بسیاری از روایات و امثله ظفر یافتم که محصول و نتیجه

 هریره""دفاع عن ابیم. تحت عنوان  1128هـ ـ  1818ل ای بود که در ساگسترده

هایی بر آن افزودم که مرا بر آن داشت آن را در قالب صورت براهین و قراین و مثالپخش نمودم. بدین

گیرد، چاپ و پخش نمایم که به نظرم با روحیه های شما قرار میاین گزیده که در چاپ دوم در دست

خوانی و تناسب دارد و فواید بحث طوالنی و حاب رسول خدا )ص( همو طبع جوان مسلمان محب اص

های ی کتابکسانی که به مطالعه گسترده ـبه افراد متخصص و اهل فن  "دفاع از ابی هریره"مفصل 

و چاپ آن را نیز برای کسانی که خواهان تفصیل  گرددـ برمیدهنداسالمی و تاریخی اهمیت فراوان می

 د، دوباره تجدید کردم.و توضیح مزید هستن

*** 

اهلل سباعی رحمهلهریره را شروع کردم، دیدم که دکتر مصطفی اابوآوری اخبار کار جمعکه هنگامی

، استاد علوم الحدیث در دانشکده اصول دین قاهره، شیخ فاضل عالمه لنیز، و استاد دکتر محمد اسماعی

محمد بزرگوار خانه حرم مکی، و شیخ یر کتابداهلل ممحقق عبدالرحمن معلمی الیمانی رحمه

اهلل مدیر دارالحدیث مکه مکرمه و دکتر محمد ابی شهبه استاد و مدرس در عبدالرزاق حمزه رحمه

دفاع از ابی هریره را قبل از من شرف و  دانشکده اصول الدین؛ همگی در این کار بر من پیشی گرفته

دفاع از )هم مبه این  فصولی اندت محمود ابوریه نوشتهی که در نقد شبهایهااند و در کتابدریافت کرده

ها، استاد دکتر محمد ابوزهره فصل خاصی در ی آناند. قبل از همهاختصاص داده (مقام ابوهریره

هریره به رد شبهات قدیمی مستشرقین که متوجه ابی "الحدیث و المحدثون"کتابش 

ها و نقد و د محمد عجاج الخطیب با استفاده از این رداست. بعد از ایشان استا اند، اختصاص دادهکرده

که به دفاع از این صحابی بزرگوارش  –مراجعه به کتب حدیث و رجال شناسی، کتاب بسار مفیدی 

نام  "ابوهریره روایه االسالم"به زیور طبع بیاراست و آن را  –اختصاص داده است 

 نهاد. 

هایی ا به نوعی توفیق عنایت کرده و به ذکر دلیلاز این بزرگواران ر دیدم که خداوند هر یک

اند که دیگران بدان اند و هر کدام به برخی از مراجع مراجعه کردهها نپرداختهپرداخته که دیگران بدان

 اند.دسترسی نداشته یا مراجعه نکرده
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ی آوری منقوالت نمودم، گویی کسکه شروع به جمعلذا روش جدیدی در پیش گرفتم و آن این

ها را با آهنگ کردم و آنآوری شده را همقبل از من اقدام به این کار نکرده بود. بعد منقوالت جمع

کار این اساتید بزرگوار مقایسه نمودم و آنچه را که آنان، از آن غفلت ورزیده بودند بر آن افزودم و از 

 تعلیقات آنان نیز بهره گرفتم.

تی حدس و ظن اول مرا ظاهر کرد. چون هنوز آن را که از آن پیروی کردم، درسمخصوصی روش 

قراین قاطعه در  و به پایان نرسانیده بودم که برایم روشن گردید که به بسیاری از حقایق سودمند و جدید

هایی که این بزرگواران هم در غیر ابواب و کانالام. آندفاع از ابوهریره )رض( دسترسی پیدا کرده

ذکر نصوص مهم در صحیحین  و جایگاه ی صفحاتشماره متوجه شدم که  و اندها مراجعه کردهبدان

برای من روشن شد که امتیازی  ،ها تکرار شدهدر آن ی صحیحینکه ذکر نصوص مهمه و غیر آن،

است بس مهم و جز افراد محقق کسی بر آن اطالع پیدا نخواهد کرد. توانستم فصول جدید و سودمندی 

ها به گردش و تفحص نپرداخته است. مانند فصل روایت در اطراف آن اضافه کنم که کسی جز من

و فصل روایت فرزندان امام علی و طرفداران جوانمرد پیرامونش و  افراد قاضی و زاهد از ابوهریره،

ی احادیث او، و فصل تبیان اختالط جمهور کبیر یا مداوله ،از وی هاعموم شیعیان اوایل کوفی و غیر آن

اند. اجماع ی قوی و تنگاتنگی با هاشمیان داشتهحدیث ابوهریره با هاشمیان و کسانی که رابطه از راویان

 ها بر عدم نقل چیزی از آنان در ارتباط با دروغگو بودن ابوهریره و غیر آن.ی آنهمه

حقایق و اکتشافات جدیدی فراروی دوستداران ابوهریره )رض( قرار دهم که  از طرف دیگر توانستم

مثال . گفته بودندنها سخن اند، از آنوشتهاو چیزی نمناقب در مورد  ز منا اتید بزرگواری که قبلاس

ها بوده است. در ی امیر دوسیام که او برادرزادهرا توضیح داده 1قرابت ابوهریره )رض( با امراء دوسی

اند، ها را نیاوردهن آنام که غیر از مهای جدیدی آوردهفصل حب صحابه و مورد ثقه شمردن آنان نقل

هایی رسد و وقایع و داستانبه نظر میمنحصر به فرد رو آنچه در این فصل آمده است کم نظیر و از این

اند که متحلی بودن ابوهریره )رض( به مکارم اخالق را بیان ها را ذکر نکردهگان آنام که گذشتهآورده

اند که دیگران از ابوهریره )رض( حدیث نقل کرده ام کهدارند. کسانی را از اصحاب کشف کردهمی

بودنشان اختالف وجود دارد.  یکه در صحاب ،را کسانی دیگرها را شناسایی کنند و اند آننتوانسته

اند. به ام که از وی حدیث روایت کردههای بحثم را به فرزندان و نوادگان اصحاب قوت بخشیدهپایه

اند. ام که پنج نفر از آنان از ابوهریره )رض( حدیث روایت کردهکردههفت نفر از فقهای مدینه اشاره 

ام و وقایع فراوان در کالم صحابه انجام داده "زعم"و  "کذب"همیچنین تحقیقی در مورد معنای 

ام. دیگری را مربوط به دیگر اصحاب که شبیه مواردی انتقادی از ابوهریره )رض( هستند، ذکر کرده

که از ترس این ،رسنگی قرار گرفتن و خودداری از روایت و نقل بعضی از روایاتهمانند در معرض گ
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ها. امیدوارم با آوردن و ذکر کردن این امتیازات نسبت به مردم آن را انکار کنندو  غیر اینی نکند عامه

و شرف درازی به ساحت مقام رفیع آنان ننموده باشم که حقیقتا منت اساتید بزرگوار اسائه ادب و دست

از آن  ی کهبر من دارند. در واقع فضل را سبقت در دفاع از ابوهریره )رض( و برشمردن مناقب او

 و تابعی برای آنان دمن شاگر .رودتصورش نمیمقلدین برای هیچ احدی از  .دان استئپیشگامان و را

اش مطلع گردانم. بندهام خوانندگان را بر منت خدا بر خویش و توفیق او برای بیش نیستم. لیکن خواسته

تا آنان نیز از آن بهره و استفاده ببرند و این نعمت محفوظ بماند و بیشتر مورد استعمال و استفاده واقع 

 گردد. 

ان ارید  اال االصالح ما "و حسبی هللا و نعم الوکیل، 

 "یب  ن  الیه ا  استطعت و ما توفیقی اال باهلل علیه توکلت و 

 1.هود

ی عن فین   و کلنا ةانحن الحم ةاباهر
 لذاالصحاب غمزًا یخ

برفض و     بیضاء غیر مشوبه تناعقید
 یعطل 2اء وجهمــــارج

               ا کنهارهاـلیله ه نقلعقید
 یتـــــأولًا ـــزاالً متعبـتــتعاف اع

دفعت    و انی لراج ان یکون السطر
 اعنک العد امتقبلـــــبه

بهتان و افتراهایی را که  ،کنیمی ما از اصحاب نفی میتو هستیم و همه هریره ما مدافع و طرفدارابی

 شوند.باعث درماندگی و ناتوانی می

گر. تعطیل هایی رافضی و ارجائی و جهمیای است سفید و دور از هر شائبهی ما[ عقیده]عقیده

گرای خسته و تزالعقیده ]مبتنی بر[ نقل که شبش همچون روز ]روشن[ است و دوری می جوید از اع

دشمنان  رمقابلها از شما دی آنتاویل، و من امیدوارم این چند سطر که به واسطهاهل  یکننده درمانده

 ام، مورد قبول و پذیرش واقع شوند.دفاع کرده

 

 

 عبدالمنعم صالح العلی العزی
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  منؤی مجاهد و مابوهریره

 اوی نام و کنیه

که نام او در جاهلیت عبدشمس بود، اما در اسالم رسول خدا )ص( نام است این حآنچه نزد علما راج

توان از آن مینامی است که  اند،هایی که برای او ذکر کردهدر میان نام عبدالرحمن"او را تغییر داد و 

ها نیز ی ازد هستند، ازدی( است که از قبیلهواو و سکون دال او از طایفه دَوْسی )بفتح  1.مطمئن بود

به جد اعالی این  تااو معروف و محفوظ است  . نسباز قبایل روشهمیمانی قحطانی ای هستند قبیله

نسب او را  "ی پسر خیاطخلیفه"یس مورد اعتماد کند. تاریخ نوپسر غوث اتصال پیدا می دقبیله، از

 2چنین ذکر کرده است.

 ی دَوْسی یمانی است.پس او )رض( ابوهریره

ظاهر  گویند ابوهریره مجهول النسب بوده است،با توضیحی که دادیم پوچی ادعای کسانی که می

ف السیره در رابطه با گوییم: ابن اسحاق صاحل کتاب معروو می کردهبلکه در اینجا اضافه  شودمی

: او دارای شرف و مکانت خاص بوده و در میان دَوْسیان جزو افراد متوسط گفته استابوهریره 

 که خود دوست داشت در میان آنان از آن برخوردار باشد، داشته است. را شده و جایگاهیمیمحسوب 

و هم از جهت  واقعیت این است که شرافت و مکانت او از دو جهت، هم از جهت عموهایش

ذباب کسی بود که رسول خدا )ص( او را به عنوان  یبهایش بوده است. زیرا عموی او سعد پسر ایدای

. از ظاهر امر چنین ندنیز او را در این مقام ابقا کرد و عمر )رض( امیر دوسیان برگزید و حضرت ابوبکر

رسول خدا )ص( او را به امارت بود، امیر قوم خود نمی ،آید که اگر سعد در زمان جاهلیتمیبر

 ی امیر قرار دادن افراد تتبع بورزد،زیرا کسی که در سیاست رسول خدا )ص( در زمینه .گزیدبرنمی

گزید که در زمان جاهلیت در میان قوم خود از مکانت و تنها کسانی را به امارت برمیاو یابد که میدر
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داد. مانند برگزیدن ها را بر قوم خود امیر قرار میند آنآوردجایگاهی برخوردار بودند و چون ایمان می

 ... . انغیر آن مانند و بر قومشان ی پسر حاتم طاییصحابی بزرگوار جریر پسر عبداهلل بجلی و عدّ

کند ابوهریره )رض( ها ثابت میدر دسترس است که جمع و توفیق بین آن نصوصیدر عین حال 

 ی این امیر بوده است.برادرزاده

نامه پسرش ی این امیر بودنش وجود دارد این است که در زندگیای که راجع به برادرزادهاشاره

پسر عبدالرحمن پسر عوف تصریح کرده او  یباب آمده است که ابوسلمهذحارث پسر سعد پسر ابی 

به اند و سلم به صحت آن تصریح کردهمپسر عموی ابوهریره بوده است. در سندی دیگر که بخاری و 

 1دست ما رسیده است، به این امر تصریح شده است.

ی دوسیان، و امیمه دختر صفیح پسر حارث، و از طایفه"هایش: مادر ابوهریره یو اما از جهت دای

از تواناترین و "حتی  3"یکی از نیرومندترین مردان بنی دوس بود."او  2است. "فیحصاش سعد پسر دایی

در میان قومش بزرگوار تلقی  طبعا هر کس قوی و قهرمان بود، 4"د.ترین مردان زمان خود بوعاشج

بدین خاطر بود که این صفت او را در میان  در تاریخ گردید. بلکه جاودانه شدن این صفت برای اومی

 قومش بزرگوار و مشهور کرده بود. الزم به ذکر است که دایی او نیز ایمان آورد و مسلمان شد.

ی هت شرافت و بزرگواری برای ابوهریره )رض( جمع گشته است و پوچی گفتهوسیله از دو جبدین

گردد. اما انتقاد و گویند ابوهریره فردی فقیر و آواره و رانده شده بوده روشن میکسانی که می

که آقای ابوریه گیری بر حضرت ابوهریره به دلیل مجهول بودن تاریخ او در زمان جاهلیت، چنانخرده

در زمان ها عربی در حقیقت همه ی او نیست، چرا کهویژه گیرند،جاهالن بر او خرده میو برخی از 

اهتمام دنیا ها به اند، طوری که نه آنور بودهصالعرب محی جزیرههو در محدود ،جاهلیتشان گمنام

ای تجارتی بر هی تجارت که کاروانداد. مگر در گستره و محدودهبه آنان اهتمام میدنیا دادند و نه می

 کردند.سرزمین آنان عبور می

اما چون اسالم آمد و خداوند آنان را مشرف به حمل رسالت اسالم نمود، برای هر فردی از آنان 

ها گشت و برای هر تاریخی مکتوب تدوین گردید و شوونی به وجود آمد که سخن از آن آوازه دهان

گماشتند و هر کدام دارای ها همت مییق اخبار آنیک از آنان راویان پدیدار شد که به تتبع و تحق

ن أشکردند. با این وصف آیا ممکن است که شاگردانی شدند که علم و هدایت را از او نقل می

و چرا مجهول بودن تاریخ ابوهریره در زمان  ن جمهور صحابه باشد؟أابوهریره جدا و مستثنی از ش

آقای ابوریه این  کاهد؟آسیب رسانده و از شأن او می جاهلیت به مکانت و منزلت او در زمان اسالم
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مطلب را در کجای کتاب خدا یافته است که هر کس در زمان جاهلیت قبل از اسالم تاریخش مجهول 

باشد حتما بایستی پست و حقیر شمرده شود و فاقد ارزش و مکانت تلقی گردد و هر حدیثی که از 

 .1سبحانک هذا بهتان عظیمشود. رسول خدا )ص( روایت کند مورد شک واقع 

چه تاریخی از او انتظار داشته  نسبی واضح و بزرگوارانه برای او به اثبات رسیده است، کهبعد از این

 .که خواهد آمدچنانهم ،که او جوانی در حدود سی سالگی بودباشیم و حال آن

 ی غریب:سبب این کنیه

ن معروف گردید و دلیلش چنانچه حاکم از ابوهریره ابوهریره به این کنیه شهرت پیدا کرد و بدا

گذاری کردند؛ وقتی که گوسفندان بدین خاطر مرا به ابوهریره کنیه"کرده، این است که گوید: روایت

را در آستین پیراهن  هاآن م وی وحشی را یافتبچه گربه چندبردم طایفه و قوم خویش را به چراگاه می

را از درون پیراهن من شنیدند، گفتند: ها ن قوم خود برگشتم صدای آنخویش قرار دادم، چون به میا

ام. گفتند: پس تو ابوهریره را یافته های است که آنیاهگربهگفتم: بچهای عبدشمس این چیست؟ 

 2من تبدیل شد. یکنیههستی  و از آن به بعد این کلمه به  (پدرگربه)

 هــــی مکارمــــــف ذ  ــفره ـریـوهـــــاب
 ررو فی سجایاه دوما ساطع الغ 

و   یراته فی العطف شاهدهرــــــذی هـــف
 ررحسبه خصله عطف علی اله

فلیس   فمن یکن فی الوری فی العطف مشتهراً 
 الخبرفییعرف عنه االفک 

اش درخشان و نورانی و همتاست و چهرهدر مکارم و خصوصیات اخالقیش بی همواره ابوهریره

 پرتوافکن است. 

نیکویش ترحم بر لق و خوی هایش شاهد بر مهربانی اویند و کافی است برای اثبات خاین گربه و

 هاگربه

غ و افترا در نقل خبر از او وکه در میان موجودات مشهور به مهربانی باشد، امکان ندارد که درکسی

 سر زند.

خویش را به چرا  گوسفندان خانواده"ترمذی از او آمده است که  روایتدر روایت دیگری به 

آمد آن را گذاشتم و چون روز میی کوچکی داشتم که شبانه آن را در درون درختی میبردم. گربهمی

  3( قرار دادند.ککردم. بدین وسیله کنیه مرا ابوهریره )پدر گربه کوچبردم و با آن بازی میبا خود می
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بانگ  "اباهریره"کرد، مردم مرا صدا می "اباهر"رسول خدا )ص( مرا "گوید:اما ابوهریره می

تر گذاری کنند، نزد من محبوبکنیه "اباهر "مذکر صیغه اگر مرا به "گوید:بدین علت می 1"کردند.می

در چند جای صحیح البخاری آمده است  2گذاری کنند.که مرا به مؤنث )ابا هریره( کنیهاست، تا این

 3بانگ کرده است. های مختلف او را اباهرکه رسول خدا به مناسبت

که کمترین اطالعی از تاریخ داشته باشند، روشن و آشکار است که شهرت یافتن از برای کسانی

جا که احتمال دارد نام کسی مورد اختالف واقع کانال کنیه و القاب امری شایع و معروف است. تا آن

د خلیفه اول صدق دارد. زیرا او که این مطلب در موراش مورد اختالف واقع نگردد. چنانشود، اما کنیه

ابی "و  "هندجاابی"و  "ابی عبیده"مشهور است و همچنین است وضع و احوال  ی ابوبکربه کنیه

ها هایشان مشهور گردیدند و نام آنکه همگی از قهرمانان اشراف صحابه بودند. اما به کنیه "الدرداء

ضله فاایم که حسب و نسب فردی در مقام منشنیدهبسیاری از مردم نامعلوم بود. روزی از روزگار  ایبر

 4"و مقایسه او با دیگران، از نظر علمی باعث تقدم یا تاخر او گردیده باشد.

قرار داده است که گویا با  آن ابوهریره را مورد نکوهش و تحقیری چه که ابوریه به وسیلهپس آن

 باشد.ای اعتراض نمیاش بیشتر مشهور بوده تا نامش، اصال وارد نیست و جکنیه
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  :هصفات ابوهریر 

گون، چهارشانه، مردی بود گندم"چنین توصیف کرده است: عبدالرحمن پسر ابی لبیبه او را این

 1"میان دو دندان پیشینش فاصله وجود داشت. و دارای دو گیسوی بافته

را گیسو  پیر بزرگواری بود که سرش (74)"و ضمضم پسر جوس او را چنین تعریف کرده است:

محمد بن سیرین او را چنین توصیف کرده  "های پیشینش براق و درخشنده بود.بافت و دندانمی

کرد و لباس کتان حنا رنگ می اخوی و دور از خشونت. ریش خود را بنرم سفیدگون بود،"است:

رنگ شده س عمامه سیاه و لبا ،در چندین سند صحیح آمده است که عبای ابریشم خام (72) "پوشید.می

آید که پوشیدن ابریشم و کتان بعد از وسعت یافتن پوشید. از ظاهر امر چینین برمیمیبا رنگ سرخ 

 وگرنه در زمان حیات رسول خدا )ص( فقیر و ندار بود.  بوده است، او وضعیت و فراخ روزی

 :اسالم و هجرت ابوهریره 

ذا "بودند. آنان بتی داشتند به نام  پرستقبیله دوس نیز همچون سایر قبایل عربی مشرک و بت

ش که به با سندکه بحث از آن در حدیث رسول خدا )ص( آمده است. زیرا امام بخاری  "الخلصه

"ال تقوم الساعه  کرده که رسول خدا )ص( فرمود: روایتشود، ابوهریره ختم می

 2حتی تضطرب الیات نساء دوس علی ذی الخلصه"

که سرین زنان قبیله دوس بر بت ذی الخلصه به حرکت و اضطراب در رسد تا زمانی قیامت فرا نمی

 شوند. آید و به جای عبادت و سجده بر آن سوار میمی

ها بود که در زمان ذوالخلصه طاغوت )بت( دوسی"گوید:یق بر این روایت میلابوهریره در تع

والخلصه بتی بود که ذ"و در روایت امام احمد و مسلم آمده است: "کردند.جاهلیت پرستشش می

ایت مسلم آمده که در ودر روایت امام احمد اضافه بر ر "پرستیدند.ها در جاهلیت آن را میدوسی

معجم البلدان آمده است، در در  کهاله روستایی میان طایف و یمن است. چنانبقرار داشت. ت "الهبت"

مردی بزرگوار، "از مکه به گوش  ی دعوت توحیدمیان این گمراهی جاهلی و تاریکستان شرک، آوازه

از اسالم آورد و  در مکه طفیل"که طفیل پسر عمرو دوسی بود رسید.  3"مهمان نواز و شاعری ثروتمند

                                                           
884و  4/888طبقات ابن سعد  72و 74ـ  1 

  2 بخاریـ رواه 

4/728ـ ابن سعد  3  
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قوم خویش را به سوی "و  1". بعد به میان قوش در سرزمین دوس برگشتتبعیت کردرسول خدا )ص( 

 "اسالم آورندگان بود. یبوهریره نیز از جملها میاندر این " 2"اسالم آوردند. آنان اسالم دعوت کرد و

گاه رسول خدا همراه با مسلمان شدگان قومم خدمت رسول خدا )ص( آمدیم، آن"طفیل گوید: 

این روز درست از ")ص( در خیبر بود. سرانجام با هفتاد یا هشتاد خانوار دوسی در مدینه مستقر شدیم.

ی دوسی را به عهده خبار خود و هیئت نمایندگان قبیلهولیت پیگیری نقل اؤبه بعد ابوهریره خودش مس

 گیرد.می

چون رسول خدا )ص( به قصد فتح خیبر از مدینه خارج شد، سباع پسر عرفطه "گوید:ابوهریره می

یکی  3غفاری را جانشین خویش در مدینه قرار داد. ما که هشتاد خانوار دوسی بودیم، به مدینه آمدیم.

یبر است و بعد از بازگشت به نزد شما خواهد آمد. گفتم: اگر بشنوم که او گفت رسول خدا )ص( در خ

ده کردیم و اخود را آم به نزد سباع پسر عرفطه آمدیم، 4در جایی است حتما به نزدش خواهم شتافت.

را فتح کرده بودند و  "ةالنطا" یایشان قلعه 5یک روز قبل یا بعد از فتح به خدمت رسول خدا رسیدیم.

ما های آن را بر الکتیبه را به محاصره در آورده بودند. صبر کردیم تا خداوند دروازه یقلعه نانساک

 "گشود.

ابوهریره در آن زمان در جوشش جوانی بود. زیرا عمرش کمتر از سی سال بود و از تاریخ وفاتش 

هیچ عجیب نیست پس  .آیدکه در بحث وفاتش میتوانیم عمر او را در آن زمان درک کنیم. چنانمی

باشد. زیرا عادت کردن او بر  بوده و سرعت حفظ و شدت ایمان دکاوت شدیذکه دارای ذهنی تیز و 

نمود. ر این امور مساعدت میدی نفس در زمانی که یتیم بود او را حفظیات ذهنی و اعتماد بر حافظه

های لق قلبی به اموال و ثروتی او که هیچ تعهای دنیا و هجرت مسکینانهکه دوری از مشغولیتهمچنان

رساند. در این زمینه یاری می ،دنیایی نداشت، او را بر تجرد و فارغ شدن برای حفظ قرآن و احادیث

 گوید:خود او می

 6"نشات یتیما و هجرت مسکینا"

 یعنی:یتیم بزرگ شدم و فقیر هجرت کردم. 

                                                           
721ص/8 ج درکتـ المس 1  
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محکم خیبر بودندو النطاه و الکتیبه از دژهای  989ص/7 ج ـ مغازی الواقدی  4  
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  نایل شدن ابوهریره به فضایل پی در پی:

به رسول خدا )ص( و مجتمع صحابه زمینه فرود پشت سر هم خیر و فصل بر او را پیوستن ابوهریره 

ها نسبت داده ی آنبرد و عدالتی را که به همهفراهم نمود. او اجر مصاحبت )صحابی بودن( مطلق را می

نماید. پس هر کس آن را اند، دریافت میشده است و قرآن و سنت آن را برای یاران اثبات کرده

 ماع صدر اول از مسلمانان برخاسته است.ج، در واقع به رد و انکار قرآن و سنت و انپذیرد

دوس از طرف رسول خدا )ص( دعوت به هدایت شدو شرف  اشجهت که قبیله این ابوهریره از

نیز دریافته و شرف و اجر  را نی بودنم. شرف ی، مشرف واقع گردیدرا دریافتنداسالم پذیرش و قبول 

. چون هجرت او قبل از فتح مکه صورت گرفته ستا خدا و رسول او را کسب کردههجرت به سوی 

است و شرف دعوت رسول خدا )ص( از او را دریافته و اجر فقر و مسکنت و اهل صفه بودن را نیز 

کسب کرده است. در عین حال اجر جهاد زیر پرچم رسول خدا )ص( و اجر حفظ و تبلیغ احادیث 

 ه است. رسول خدا )ص( را یافت

  مطلق فضل صحابینایل شدن به 

خداوند متعال در آیات کثیری از قرآن کریم اصحاب بزرگوار را مورد اکرام و فضل قرار داده است 

ی فضل و عدالت آنهاست. بعضی از این آیات در مورد یک صحابی بزرگوار فرود که ثابت کننده

ی معین با رسول خدا ها در یک واقعهر آنها به مناسبت حضوآمده و برخی در مورد تعدادی از آن

اند. مانند رضوان خدا از کسانی که زیر درخت در حدیبیه به او بیعت دادند. بعضی از )ص( فرود آمده

ی چتر آن قرار ی اصحاب در زیر سایهاند و همهآیات دیگر راجع به عموم اصحاب فرود آمده

 اند. گرفته

یا  رات استغفاثباند. مانند امورد چنین احترام و اکرامی قرار دادهرسول خدا )ص( نیز اصحاب خود را 

 ها.ی آنای از آنان یا همهاعالن فضل و عدالت برای برخی یا طبقه

 :است ی آیات عام و فراگیر این آیهاز جمله

اء ممحمد رسول هللا والذین معه اشداء علی الکفار رح"

 "1بینهم

 گیر و با همدیگر مهربانند.نهایی که با اویند بر کافران سختی خداست و آیعنی: محمد فرستاده
و از جمله آیاتی که در اواخر نزول وحی بر پیغمبر 

 خدا )ص( فرود آمده است، این آیه است:

                                                           
71ـ فتح/ 1  
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لقد تاب هللا علی النبی و المهاجرین و االنصار 

کاد یزیغ  ره من بعد ماسه الععالذین اتبعوه فی سا

 1ف رحیمؤوم انه بهم رهلیهم ثم تاب عنقلوب فریق م

هایی که در ساعت سختی و یعنی: همانا خداوند توبه پیامبر و مهاجرین و انصار را پذیرفت. آن

ها، اندکی مانده بود که بلغزد. سپس بر های گروهی از آنکه دلدشواری از او پیروی کردند بعد از آن

 بت به مومنان بسیار رئوف و مهربان است.چرا که او نس ها عنایت کرد و توبه آنان را پذیرفت،آن

"ال هجره اند فرموده است: ش کردهروایترسول خدا )ص( در حدیثی که بخاری و غیر او 

یعنی: بعد از فتح ]مکه[ چیزی بنام هجرت وجود ندارد. پس ابوهریره از مهاجرین  بعد الفتح"

ین آیه و آیات فراوان دیگر که به بیان آید. زیرا قبل از فتح مکه هجرت کرده و بر اساس ابه شمار می

دارای اوصاف مهاجرین است. چرا که هر کس به نزد پیغمبر هجرت کرده  اند،فضل مهاجران پرداخته

آید و صفت هجرت تنها منحصر به اهل مکه مهاجر به شمار می –خواه از مکه یا از جای دیگر  –

انداخت. لذا اگر کسی را به ترس و وحشت میی اعراب مکه در آن همه مرکزیت سیاسی نیست. زیرا

بود یا آمد، خواه اهل مکه میکرد، مهاجر به شمار میشکست و هجرت میحصار مکه را میی دایره

ی مهاجرین اگر به صورت مطلق ذکر شود، مقصود از آن نزد محققین کسانی جای دیگری. اما واژه

 ند که از مکه هجرت کرده باشند و بس.تهس

 ها:ی آناحادیث عام و فراگیر چه بسیارند. از جمله و اما

رسول خدا )ص( در "گوید:کرده و می روایتصحیح از عمر  با سندکه امام احمد  است ـ حدیثی1

الی اصحابی  ااحسنو ایستاد و فرمود:ام، اکنون در آن ایستادهکه من هم یجایهمین 

بعد از آنان ی که انتار کنید و بعد با کسبا یاران من به نیکی رف"یعنی:  2ثم الذین یلونهم

 "آیند.می

از  کند،که به عمران پسر حصین ختم پیدا می یسند اها حدیثی که امام بخاری بی آناز جمله و ـ7

رنی ثم الذین یلونهم ق"خیرکم که فرمود:  هدررسول خدا )ص( روایت ک

یا سه بار آن را تکرار  دانم رسول خدا )ص( دوعمران گوید نمی ثم الذین یلونهم."

 3کرد.

آیند، بعد کسانی که به دنبال ها میکه به دنبال آنبهترین شما قرن من است، سپس کسانی  یعنی:

 آیند. )یعنی قرن صحابه تابعین و تابع تابعین(ها میآن

 : فتگکرده که از ابوسعید خدری روایت هللش از جابر پسر عبدابا سندـ حدیثی که بخاری 8

                                                           
  1ـ التوبه/112

  2ـ المسند ج 1 حدیث شماره/122

 3ـ بخاری ج 3/ص118و129
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یاتی علی الناس زمان فیغزو  )ص( هللارسول  قال

 )ص(هللارسول لون: فیکم من صاحب وفئام من الناس فیق

لون نعم فیفتح لهم، ثم یاتی علی الناس زمان وفیق

فیغزو فئام من الناس فیقال هل فیکم من صاحب اصحاب 

تی علی أثم ی ،لون نعم فیفتح لهمو؟ فیق)ص( هللارسول 

من الناس فیقال: هل فیکم من و فئام غزالناس زمان فی

فیفتح  نعمصاحب اصحاب اصحاب رسول هللا )ص(؟ فیقولون 

 1لهم

روند. ای از مردم به جنگ و جهاد میآید که دستهها مییعنی: رسول خدا )ص( گوید زمانی بر انسان

گویند: : آیا در میان شما کسی از یاران رسول خدا )ص( وجود دارد؟ در پاسخ میپرسنداز ایشان می

ای از آنان به رسد، دستهها فرا میشود، بعد زمان دیگری بر انسانها میفتح و ظفر نسیب آن پس بلی،

رسول خدا )ص( در میان شما وجود  اصحاب شود: آیا کسی از یارانروند. از ایشان سوال میجنگ می

ای به آید که دستهها مینسانشود. بعد زمانی بر اگویند آری، فتح و ظفر نسیب آنان نیز میدارد؟ می

از یاران یاران یاران رسول خدا )ص( در  کسی شود: آیاروند. از ایشان نیز سوال میجنگ و جهاد می

 شوند.گویند: آری، آنان نیز پیروز میمیان شما وجود دارد؟ می

شود، منتهی می ابو سعید خدری )رض( با سندی که بهای که بخاری رسول خدا )ص( در فرموده

قال النبی  روایت کرده ما را امر کرده که از سب و فحش نسبت به اصحاب خودداری ورزیم.

)ص( ال تسبوا اصحابی فلو ان  احدکم انفق مثل احد 

 احدهم و ال نصیفه" ّ  دذهباما بلغ م

ی وزن کوه مرا سب و دشنام ندهید، زیرا اگر کسی از شما به اندازه یاران"رسول خدا )ص( گوید:

 یا نصف مشتی ارزش ندارد.  ،ی یکی از ایشانی مشتی از صدقه، به اندازهصدقه دهدطال احد 

ف را فحش و وکه عبدالرحمن پسر عخالد پسر ولید را به خاطر ایندر این حدیث  رسول خدا )ص(

ناسزا گفته بود، به شدت مورد خطاب قرار داد. خطاب رسول خدا )ص( در فرموده فوق متوجه 

ها آید، اما اگر یکی از آناست، هرچند خالد جزو گروه متوسط صحابه به شمار می بهصحا نخریأمت

یک  ی اجری کوه احد طال صدقه بدهد، اجرش به اندازهکه صحابی است، به اندازه)اصحاب( با این

 از سابقین اولین اصحاب از جمله عبدالرحمن پسر عرف نخواهد بود. حال ما کجا و صحابی کجا؟ فرد

برای آنان یکی از اصول عقیده پاک و سالم اسالمی  راین خاطر است که محبت اصحاب و استغفابه 

 اند.و خلف به این امر تصریح فرموده (سلف)آید و علمای ما به شمار می

اسناد صحیح  ااز ابن بطه عکبری ب نوشته است طحاویه یبر عقیده ی کهاهلل در شرحرعی رحمهذامام ا

"ال تسبوا اصحاب محمد )ص( گوید: کند، میرض( اتصال پیدا می)که به ابن عباس 

فلمقام احدهم ساعه ـ یعنی مع النبی )ص( خیر من عمل 

                                                           
2/134مسلم  2/7و  4/781ـ بخاری  1  
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یاران محمد را فحش و ناسزا نگوید، چرا که کسی یکی از یعنی:  1احدکم اربعین سنه"

 ی او با رسول خدا )ص( بهتر از عمل چهل سال شماست.اقامت و ماندگاری یک ساعته

ترین کسانی که تصدیق نمودید اصحاب شایسته"گوید: اهلل میرحمه دعامهتابعی بزرگوار، قتاده پسر 

ها را برای مصاحبت و رفاقت پیغمبرش و که رسول خدا )ص( آنآنانیرسول خدا )ص( هستند، 

 2"قامت و استواری دینش برگزیده است.ستا

هر کس در مورد "ه نقل کرده که: نن سفیان پسر عییاهلل از تابع تابعیهامام عبدالقادر گیالنی رحم

 3"اصحاب و یاران رسول خدا )ص( سخن بدی بر زبان آورد، اهل هوا و هوس است.

سنت نزد ما تقدیم ابوبکر و عمر ".ق گفته است:  ـه 773متوفای سوار عنبری  ابنقاضی بصره عبداهلل 

 یهای آنان، و درخواست رجاکر بدیی اصحاب بزرگوار و خودداری از ذو عثمان و محبت همه

  4عظیم برای آنان است.

گوید: بخاری در توضیح عقیده خویش در مورد صحابه میاستاد حمیدی قرشی شاگرد شافعی و 

 فرماید: ، چون خداوند عظیم الشان میالزم استی اصحاب محمد )ص( همهطلب رحمت برای نزد ما"
اغفرلنا و وا من بعدهم یقولون: ربنا ء"والذین جا

 5قونا باالیمان"بالخواننا الذین س

از گناهان ما، و گناهان  اگویند پروردگارکسانی که بعد از ایشان )اصحاب( آمدند می :یعنی

 اند، درگذر.برادرانمان که در ایمان بر ما پیشی گرفته

ها را بدگویی کند و ایم. هر کس آنشده برای آنان ماموریت داده ربه مفاد این آیه ما تنها به استغفا

گیرد. افراد ، پیرو سنت نیست و سهمی از غنایم به او تعلق نمینماید صیقها را تنها یا یکی از آنآن

اند، زیرا مالک فرموده است ما را بر این امر مطلع کرده و خبر داده سان فراوان به نقل از مالک پسر

غنایم به  یعنی: 6"اجرین الذین اخرجوا من دیارهمللفقراء المه"خداوند فیئی را تقسیم کرده و فرموده:

و بعد  اند.ی خود بیرون رانده شدهدست آمده از آن مهاجران مستمندی است که از خانه و کاشانه

و من بعدهم یقولون ربنا اغفرلنا و ءوالذین جا"فرمود:

الخواننا الذین سبقونا باالیمان و التجعل فی قلوبنا غال 

یعنی: و کسانی که بعد از آنان " نک رئوف رحیمللذین آمنوا ربنا ا

                                                           
813شرح العقیده الطحاویه، ص  - 1  

با سند صحیح  174/ص8مسند احمد ج  - 2  

 3 21ص  1طریق الحق ج ـ الفنیه لطالبی 

843ص  2ـ تهذیب ج  4  

249ص 7به روایت سند حمیدی ج  10/حشر آیه - 5  

  6 3حشر آیه/ -



 
 

21  

تعلق به او  ها به فرود آمدن این آیه اعتراف نکند، سهمی از فیئیبنابراین هر کس در حق آن  .آیندمی

 1یرد.گنمی

ها کسانی و اما یاران رسول خدا )ص(، آن "امام پارسا حافظ عبدالرحمن پسر ابی حاتم رازی گوید:

ها را برای اند، خداوند آناند و تفسیر و تاویل را شناختهبودهنزول قرآن و هستند که شاهد وحی 

ها بی بودن آنابرگزیده و به صح ،و نصرت و اقامه دین و اظهار حق نهفته در آن اشفرستاده مصاحبت

ها حفظ کردند از ها را برای ما الگو و نشانه قرار داده، آنگردیده و آنراضی برای رسول خدا )ص( 

حکم و قضاوت، و  ،به آنان ابالغ کرد. از روش و شریعت از طرف خدا چه را کهرسول خدا )ص( آن

فهم و درک کردند، در امر دین فقیه گشتند و  ایشان آن را به بهترین شیوه و امر و نهی، و منع و تادیب

شاهده کردن ی مبرکت دیدار رسول خدا )ص( درک کردند. همچنین به وسیله هامر و نهی خدا را ب

ی این امر از شخص رسول خدا )ص(، خداوند به واسطهتفسیر و تاویل و اخذ و استنباط کتاب خدا، 

ها را الگو قرار داده بود، شک کذب ها منت نهاده بود و آنمشرف کرده بود و بر آنبه آن ها را که آن

نام نهاده است. در محکم کتابش امت  ها را عادالنها دور کرد و آنافترا را از آن و ریب و طو غل

اء علی دونوا شهک"و کذلک جعلناکم امه و سطالتفرماید: می

 الناس"

 چنین شما را امت میانه قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید.یعنی: و این

تفسیر کرده است. پس  "عدال"را به  "وسطا"ی رسول خدا )ص( به نقل از خداوند عزوجل واژه

 اند و ناقالن کتاب و سنت.ی هدایتهستند و ائمه ملت عادالنها آن

به راه و روش آنان تمسک بجوییم و بر برنامه و در پیش گرفتن رفتار  خواند تاما را فرا میخداوند 

و من یشاقق الرسول "فرماید: یم. زیرا میکنسی أنان ته آآنان به حرکت در آییم و ب

المومنین  ن له الهدی و یتبع غیر سبیلبی  تمن بعد ما 

 2صیرًا"مجهنم و سائت  ن صل ه  ی و ول  تنوله ما 

که )راه( هدایت بر او روشن شده است و راهی جز راه که با پیغمر دشمنی ورزد، بعد از آن را کسی

گردانیم و به دوزخش داخل مومنان در پیش گیرد، به همان جهنمی که در پیش گرفته رهنمود می

 اهی است.گردانیم و دوزخ چه بد جایگمی

ورزد. در این احادیث بینیم که در احادیث فراوان بر تبلیغ از او تاکید میرسول خدا )ص( را می

"نضرهللا دهد. از جمله در حدیثی برای آنان دعا کرد و فرمود:یاران خویش را مخاطب قرار می

 "امرأ سمع مقالتی فحفظها و وعاها حتی یبلغها غیره

و  هد، آن را حفظ کردوشنمیکسی را که سخن مرا  شاداب گرداند خرم وخداوند زیبا و  یعنی:

 تا آن را به غیر خود ابالغ نماید.کند میمحتوای آن را دریافت 
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که حاضر است از شما آن )حدیث( باید آن"های دیگرش فرمود:رسول خدا )ص( در یکی از خطبه

غ کنید، ولو در حد یک آیه باشد و از من از من به دیگران ابال"و فرمود:  "را به افراد غایب برساند.

 )حدیث( به دیگران برسانید و هیچ منعی در این زمینه وجود ندارد. 

بعدا اصحاب بزرگوار )رض( در نواحی و شهرها و مناطق مرزی، متفرق شدند و در فتح ممالک و 

ستند. هر یک از و قضاوت و اجرای احکام مشارکت ج تراگرفتن اموات و جهاد و به عهدهزقیام به غ

ی اقامت و شهر محل سکونت خویش به پخش و نشر آنچه از رسول خدا )ص( دریافت آنان در حوزه

طبق سنت امور کشور را و بر اساس فرمان خدا به اجرای احکام پرداختند کرده بود، همت گماشت و 

تعلیم فرایض و  خدا بهبه در اوج اخالص و با حسن نیت و قصد قربت  پیش بردند و رسول خدا )ص(

 شتافتند به سوی پروردگار خویش کهیتا هنگام ندحالل و حرام به مردم برخاستو احکام و سنن 

  1رضوان و مغفرت و رحمت خدا بر یکایک آنان باد.

هرگاه کسی را دیدی که به بدگویی "ی ابی حاتم گوید: عه رازی پسر خالهرامام جرح و تعدیل ابوز

چون  است، انگشاید، بدان که او از زندیقاران رسول خدا )ص( دهان میو تنقیص شخصیت یکی از ی

اند و تنها به اند و این دو حق هم از جانب صحابه به ما رسیدهما حق دقرآن و رسول خدا )ص( هر دو نز

 نمایند تا کتاب و سنت را باطل کنند و جرح )فاقد عدل و اعتباراین دلیل به تجریح گواهان ما اقدام می

 2"ها اولی است و آنان زندقه هستند.سخن( این شمردن

اعتقاد بدان از  بی مشهورش که علمای مذاهب بر صحت آن و وجوامام طحاوی در کتاب عقیده

ها را کفر دانسته است. او سوی هر مسلمانی اتفاق و اجماع دارند، حب صحابه را ایمان و بغض آن

ورزیم ها افراط نمیاریم اما در محبت هیچ یک از آناصحاب رسول خدا )ص( را دوست د "گوید:می

قرار دهد و جز به جوییم. هر کس که بغض ایشان را در دل و از هیچ یک از آنان برائت و بیزاری نمی

کنیم و محبت آنان دین و ایمان و احسان است و بغض یاد نمیاز آنان جز به خیر نیکی از آنان یاد کند، 

 3ان.آنان کفر و نفاق و طغی

به دلیل صحابه  رااصحاب بغض که  کرده را حمل بر تکفیر کسانی نصیش این اواامام سبکی در فت

 اما در مورد سب اصحابنشینی را دارا هستند،ها فضل صحبت و همزیرا آن .در دل بگیرندبودن 

 ه ندسب کنباعث کافر شدن فرد ها را ی آنها را سب کند، یا همهخواه یکی از آن"گویند:می

فاسق بودن سب  بر ی آناناند، همهآن دسته از علما که از تکفیر همچون کسانی توقف کرده 4.شودمی

 (*).دارند، اجماع کننده

                                                           
  1 2ـ تقدمه المعرفه کتاب الجرح و التعدیل /ص 

با سند صحیح از ابی زرعه 41ـ الکفایه فی علم الروایه ص  2  

819الطحاویه ص  ةـ شرح العقید 3  

230و 222/صص7ـ و )*( فتاوای سبکی ج  4  



 
 

32  

ی شنوندگان که ابوهریره نیز از جمله –ی رسول اهلل در خطبه حجه الوداع و اما ابن حبان از فرموده

"اال فلیبلغ فرماید:رسول خدا )ص( میاند. استنباط کرده که صحابه عادل بوده –بود 

  بایستی حاضران از شما ]این پیام را[ به غائبان ابالغ کنند. الشاهد منکم الغائب"

که صحابه همگی عادل ینبر ا است ابن حبان گوید این فرموده رسول خدا )ص( بزرگترین دلیل

بود، رسول خدا )ص( میان آنان میزیرا اگر افراد مجروح و ضعیف، یا یک فرد غیر عادل در اند. بوده

ی و چون همه فرمود فالن و فالن از شما آن را به افراد غایب ابالغ نمایند،کرد و میآن را استثناء می

به تبلیغ غایبان قیام کنند، دلیل بر این است که همگی  ها را به صورت کلی و اجمالی امر کرده کهآن

ها را بزرگواری آنان همین بس که رسول خدا )ص( آن برای شرافت و و انداصحاب عادل بوده

 1موصوف به صفت عدل نموده است.

ی حدیث در قرون برتر اولیه سخن ابن عباس و بعضی از تابعین و اتباع تابعین و ائمهآنچه گذشت 

 . انددهبر زبان آوراصحاب ارتباط با اند، سخنان فراوان و نیکویی در ها آمدهکسانی که بعد از این وبود 

ها را عادل معرفی و از رو ثابت است که خداوند آنعدالت صحابه از این"گوید: خطیب بغدادی می

است، بعد آیات و احادیثی در این از آنان سخن به میان آورده در نص قرآنی  وها خبر داده آنپاکی 

چه در ها مطابق آنی آنو همهاخبار در این زمینه فراوانند "گوید:ها میبعد از ذکر آن و زمینه آورده

ها ، و حکم قطعی به عدالت و نزاهت آنهمقتضی طهارت صحاب های آنباشند و همهنص قرآن آمده می

 –ها مطلع است که از باطن و درون آندر حالی –ها را هستند. پس از عادل معرفی کردن خداوند آن

از جانب خدا و و اگر به فرض،  "معرفی کنند. ها را عادلهیچ نیازی به این ندارند که مخلوقات آن

از هجرت و جهاد و اند،آمد، باز اقتضای حالی که آنان بر آن بودهرسول هیچ سخنی در مورد آنان نمی

ی مال و کشتن آبا و اوالد و مناصحه در راه دین و قوت ایمان و یقین، همهجان و رسانی و بذل یاری

ی تعدیل و ها از همهکه آنباشند و اینها میلزوم اعتقاد به نزاهت آن ها دالیلی قطعی بر عدالت واین

ی علما و فقهای مورد همهسخن و رأی  ،ـ بهتر و برترند و این تا ابد ـ خودشانتزکیه کنندگان بعد از 

 2اعتماد و مقبول القول است.

تر از خداونددر بیش"گوید:ه است، مییکه یکی از بزرگان علمای حنف ـه 410سرخسی متوفای سال 

محمد رسول هللا و "فرماید:که میجای کتابش به ثناگویی اصحاب پرداخته است، چنانیک

 "الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم.

 گیر و با همدیگر مهربانند.ی خداست و کسانی که با او هستند بر کافران سختیعنی: محمد فرستاده
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خیر "فرماید:ها هستند و میگوید ایشان بهترین انسانا میهرسول خدا )ص( در توصیف آن

  1هم."یرنی الذین انا فقالناس 

ها هستم و شریعت به زبان و لغت های قرنی هستند که من در میان آنها، انسانیعنی: بهترین انسان

اسالم من دشها زبان به طعن و بدگویی بگشاید، ملحد و آنان به دست ما رسید، هر کس در برابر آن

 شمشیر است. اشچارهاست و اگر توبه نکند 

هر کس یکی از "گوید:انی میحرّ یی بدعت ابن تیمیهناصر سنت و قلع و قمع کننده ،امام الگو

یا کسی که برتر و بزرگتر از  –اصحاب را نفرین کند، چون معاویه و عمرو پسر عاص و امثال آنها 

ها است. چون طلحه و زبیر یا وهریره، یا کسی که برتر از آنها است. چون ابوموسی اشعری و اباین

از یاران و اصحاب رسول ها،عثمان و علی یا ابوبکر صدیق و عمر فاروق یا عایشه ام المؤمنین، یا غیر این

 2ی پیشوایان دینی مستحق عقوبت شدید است.خدا )ص(، او به اتفاق همه

ها را ود دارد که استاد محمد عجاج الخطیب وغیر او آنی دیگری وجپسندیده در این باب اقوال بس

 ام.ها را ذکر نکرده بسنده کردهجا به ذکر چند قول برگزیده که کسی آناند که من در اینذکر کرده

در زمانی که بدگوی از صحابه و تنقیص شخصیت آنان به وفور رواج پیداکرده است، یکی از 

ها بر گردن داریم، انجام دهیم و باید ادایش کنیم. نی که در برابرآنکارهایی که بایستی از باب ادای دی

ها در مقابل دشمنانشان است. ی آن در میان مردم ودفاع ازآنپیگیری فضایل صحابه و ترویج و اشاعه

بنوسید و خطاهایی از من بزداید ومرا با  ممن از خداواند خواهانم به خاطرتالیف این کتاب حسناتی برای

 محشور فرماید. آنان 
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 : از قبیله دوس به هدایت "ص"ل شدن ابوهریره به فضل دعوت رسول خدا ئنا

 دوسی و طفیل پسر عمرو"روایت کرده که  ،شودی که به ابوهریره ختم میبا سندامام بخاری 

شرفیاب شدند وعرض کردند ای رسول خدا قبیله رسول خدا )ص(  به خدمتهمراهانش در وفدی 

ی دوس هال ک قبلیه یکی گفت: کن،دعا  خدا نزد نافرمانی برداشته، علیه آنان یان وعص هدوس سر ب

ـ مدینه رسول اهلل  ـها را به اینجا ی دوس را هدایت کن و آنرسول خدا )ص( فرمود: خدواندا قبیله شد،

   1بکشان.

ورده بود، اما با هرچند زمانی که رسول خدا این فرموده را بر زبان آورد، حضرت ابوهریره ایمان آ

آن برای  ضمونشود. زیرا یکی از معانی هدایت ثبات بر موجود این، این دعای کریمه شامل او نیز می

 آید. فرد مسلمان، و دخول در اسالم برای کسی که هنوز مسلمان نشده و ایمان نیاورده، به حساب می

 :جا بودن در آن زمانآناهل و  ییمنبه فضل نایل شدن 

که به عقبه  یبا سندشود. بخاری ه یمنی است و شرف یمن و یمنی بودن شامل حال او میابوهریر

سول خدا )ص( به دست خویش به سوی ر"کرده که عقبه گفت:  روایترسد، پسر عمرو )رض( می

  2"ت.اس (یمن) جاآنیمن اشاره کرد و فرمود: ایمان در 

ایمان "فرمود: ه شنید رسول خدا )ص( میکند کبخاری در روایت دیگری از ابوهریره روایت می

 3"یمنی، و حکمت یمنی است.

اهل یمن به نزد شما "ی دیگری از ابوهریره آمده است که رسول خدا )ص( فرمود: در فرموده

 4"تر هستند.تر و نرم قلبها از دیگران نازک دلآمدند، آن

کرده است تا از اهل یمن استثناء در این حدیث بنگر، آیا رسول خدا )ص( ابوهریره را"ای مخالف:

 رای شویم!ما نیز با شما هم

ی اند، نه همههای موجود در آن زمان بودهیمنی ه،دها در این فرمومراد به یمنی"این حجر گفته:

 5"ی این معنی نیست.ضها زیرا لفظ حدیث مقتی زمانها در همهیمنی

خدواندا برکت را در شام و "دو بار فرمود  کرده که رسول خدا )ص( روایتعمرو  ابنبخاری از 

 1"یمن ما بینداز.

                                                           
2/770و  4/24ـ بخاری  1  

4/122بخاری  - 2  

2/711و  4/712بخاری  - 3  

2/711بخاری  - 4  

2/848فتح الباری  - 5  
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 او: تاییدل شدن به شرف دعوت رسول خدا )ص( و ئنا

 ،قیسمحمد پسر  از امیه اسماعیل پسراز فضل پسر عالء به روایت از محمد پسر عقبه "بخاری گوید:

 2"عا کرد.ی ابوهریره داکرد که زید پسر ثابت گفت: رسول خدا )ص( بر نقلبرای ما 

عرض "کرده است. ابوهریره گوید: روایتاین دعا را امام مسلم به نقل از ابوهریره )رض( این چنین 

ها را کردم ای رسول خدا )ص( از خدا بخواه که من و مادرم را نزد بندگان مؤمن محبوب بدارد و آن

ی کوچکت )یعنی دهگفت: رسول خدا )ص( فرمود: خداوندا این بن "نیز نزد ما محبوب قرار دهد.

ابوهریره( و مادرش را نزد مؤمنان محبوب بگردان و مؤمنان را نیز نزد آنان محبوب بگردان، به دنبال این 

 که مرا دوستخدواند مؤمنی را نیافریده که نام مرا شنیده باشد یا مرا دیده باشد، مگر این ،دعا

 3"ارد.دمی

 های مؤمنان است. با این وصف محبت ابوهریره از عالمت و نشانه

عبدی از طفاوی که هر سه  نضره وصحیح از سعید پسر ایاس جریری، او هم از اب با سندابوداود 

وقتی من بیمار و  گفت: (رض) ابوهریرهکرده که  روایتنفرشان مورد اعتماد و جای ثقه هستند، 

کسی جای جوان دوسی را چه  پیغمبر خدا )ص( وارد مسجد شد و سه بار فرمود: ،بودم درمسجد افتاده

رسول خدا  .ای از مسجد افتادهدرگوشه او مریض است ورسول خدا ای  :می داند؟ مردی عرض کرد

 4برخاستم. بسوی من آمد و دست مبارکش را روی من نهاد وگفت: خوب است، من )خوب شدم ( و

ز او را ندید از حال او که در یک نمااین چنین زمانی کرد وهلل این چنین حال او را تفقد میرسول ا

 جو کرد. پرس و

و یحنو علیک حفو   کنت الیرا لدی مصطفیو 
 األدب

فلم تتأول    و انت الوفی لهدی النبی
 و لم تکذب

)صحیح( العباره   و عبت )الحدیث( و أدیته
 و المطلب

و حدثت بالکلم    حفظت لناسنه المصطفی
 الطیب

 من المشرقین الی  بسیر علی هدیک المؤمنون
 المغرب

الی المنهج   و یقبس من نورک السالکون
 األصدق األصوب

                                                                                                                                                                      
29 1بخاری  ـ 1  

گوید: مردان سند همگی جای اعتماد و ثقه هستند. 718ص  1ـ التاریخ الکبری ج 2  

2/199مسلم  - 3  

1/207ـ ابوداود  4  
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 یعنی:

  ا مهربان و دلسوز بود ــــوهچون پدر بر شم  ودیــدا محبوب بـــر خـتو نزد پیا مب

 ویل و تکذیبش بر نخاستی اــــــوهرگز به ت  ودی ــوی بــــــادار هدایت نبــوتو وف

 یح ب صحــارت و مطلـــــــالب عبـــــدر ق  مودی ــادا ن هم کردی وــحدیث را ف

 گشودی  (سخن پسندیده) و دهان به کالم طیب  حفظ کردی برای ما سنت مصطفی را 

 ته تا مغرب ـــــــان گرفــــرقیان آنــــاز مش  اند ا در حرکتــــمومنان بر روش شم

 تر است تر وصوابتکه درسی سوی راهه ب  الکان، راه ـــــگیرند ساز نور تو بر می

 اهل صفه بودن: و بهرمندی ابوهریره از شرف فقر

از خود  ابوهریرهحضرت  1".در مسجد نبوی بود (افکنیسایه دار وسایه )سایه بان صفه جای"

او یکی از مشهورترین افراد مقیم در صفه بود بلکه   2.ران صفه بودیفق مردی از مساکین و":کهوید گمی

عنوان محل سکونت خویش برگزید و ه در قید حیات بود او صفه را ب رسول خدا )ص( کهیزیرا تا زمان

گزیدند و آمدند و سکونت میهایی که میاو معرفی کننده ساکنان صفه، چه آن از آن کنار نگرفت،

  3کردند، بود.جا را ترک میو آنآمدند جا فرود میبه عنوان رهگذر در آنهایی که چه آن

وا از یاران رسول خدا )ص( بودند که در زمان حیات أو م نفاقد مسکاز افراد ای موعهاهل صفه مج"

آرمیدند و غیر از آن ماوی و مکان دیگری بان آن میخوابیدند و در سایهرسول خدا در مسجد می

خواند و بر د فرا میوها را به سوی خرسید، رسول خدا )ص( آننداشتند و چون وقت صرف شام فرا می

کردند. این وضعیت تا زمان رفع ها با رسول خدا شام صرف میای از آننمود و دستهاصحاب تقسیم می

ای به نزد رسول خدا )ص( آورده امی که صدقههنگو  4"فقر و غنی شدن پیامبر و یاران ادامه پیدا کرد.

ای به نزدش هدیهکرد. اگر کرد و خود چیزی از آن مصرف نمیآن را میان ایشان توزیع میشد،می

 5.شدها میو در آن شریک آن داشتداد ولی خود نیز از آن برمیها را از آن میآوردند، سهم آنمی

فرمود: هر کس غذای دو نفر در نزد خویش دارد، سه نفر با خود الصاله و السالم میرسول خدا علیه

 یاران رسول خدا )ص( در امر  6ببرد و کسی که غذای سه نفر دارد، پنج یا شش نفر با خود ببرد.

ابت داشتند تا به مهمان داری آنان مشرف شوند. روایت قبا هم ردر منازل خویش اهل صفه  ضیافت

                                                           
34/ص7مصنف ابن ابی شیبه ج  31/ص7ـ فتح الباری ج  1  

92/ص8ـ بخاری ج  2  

829/ص1ـ حلیه االولیاء ج  3  

بداهلل پسر قسیطاز قول یزید پسر ع 722/ص1ـ روایت ابن سعد ج  4  

180/ص9از عبدالرحمن بن ابوبکر صدیق و مسلم ج 142/ص1ـ  بخاری ج  5  

هریرهاز قول ابی 3/170ـ بخاری  6  
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همراه خود برد و پیغمبر )ص( ده نفر را با خود برد.  از آنان را شده که حضرت ابوبکر یک بار سه نفر
(92) 

شد، اگر شناسی در مدینه داشت نزد او منزل و می عادت چنین بود که اگر مرد مهاجری وارد مدینه

طور نباشد در حالی که اهل چرا این  1گزید.گرفت و اگر شناسی نداشت در صفه سکنی میماوی می

منزل و ماوی نگزیده و هیچ ثروت و مدینه و در کنار هیچ احدی از اهل بودند مهمانان اسالم "صفه 

جا که روزی گوید: فقیرانه زیستند تا آنمیآمده که  ه )رض(ابوهریردر روایت  ".شتندسامانی ندا

اهل صفه از چپ و راست بر  چون سالم نماز بداد کرد،رسول خدا )ص( با برخی از آنان نماز اقامه می

رد. رسول کپاره  را بینی ماند واهایمان را سوزخرما شکم )ص( او بانگ برآوردند که ای رسول خدا

ر خویش صعود کرد و حمد و ثنای خدا را به جا آورد. سپس از سختی و شدت خدا )ص( بر باالی منب

نفر از اهل  ادابوهریره هفت 2"پرده برداشت.بودند،  چه که برخی از افراد قومش بدان گرفتار شدهآن

 دورکه آن را  پوش تنها،اند، یا دامن یا جامه و تنکدام از آنان عبا نداشتهرا دیده است که هیچ هصف

رسید و از ترس هایشان میها، و بعضی تا پاشنهی ساقها تا نیمه، بعضی از آنپیچیدندمیگردن خویش 

خود دورو به  ندکرددست خود جمع می انمایان گردد و دیده شود، آن را ب انکه نکند عورتشاین

  3.ندپیچیدمی

هایی که ابوهریره اند، زیرا اینودهها بیشتر از هفتاد نفر بآن"این است که  دال براین سخن ابوهریره 

ها را به غزوه بئرمعونه فرستاد. آنان نیز از اهل دیده، غیر از هفتاد نفری هستند که رسول خدا )ص( آن

 4صفه بودند، اما قبل از اسالم آوردن ابوهریره به شهادت رسیدند.

 

ایی که اهل صفه انجام از جمله کاره ؛خاستنداهل صفه به کارها و ماموریتهای بس مهم بر می

ی اسالم بود و حراست و نگهداری ، زیرا صفه مدرسهبود قرآن و سنت تلقی و فراگیری دادند،می

تورات رسول خدا رسول خدا )ص( از آنان و استعداد و آمادگی همیشگی آنان برای اجرای اوامر و دس

ها به جای این موارد، آناز ر طلبید و غیکه از هر کدام از مسلمانان می ی کارهایی)ص( در همه

هر چند این نفقه صدقه نامیده  شان بر سایر مسلمانان بود،خواستند و نفقهبرمی ییمسلمانان به کارها

 5شد.می

                                                           
12/ص8ـ المستدرک ج  1  

12/ص8ـ المستدرک ج  2  

114/ص1ـ بخاری ج  3  

37/ص7ـ فتح الباری ج  4  

142ـ از سخنان عبدالرحمن معلمی در االنوار الکاشفه ص  5  
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و فضل و اجر آنان گشته است. زیرا  با این وصف ابوهریره مشرف به شرف جزو فقرای صفه بودن

به خاطر خدا و در راه او بوده  قوم و سرزمین و...ن از قرآن برای آنان گواهی داده که بریده شدنشا

کرده که او در تفسیر این آیه  روایتاز محمد پسر کعب قرظی  ابن سعد از طریق واقدی است.
ستطیعون ضربا یهللا ال  ل"للفقراء الذین احصروا فی سبی

 ها اهل صفه هستند. فرموده آن 1فی االرض"

اند و برای معاش به سفر نی است که در راه خدا به تنگنا افتادهتهیدستا یعنی: این صدقات از آن

  توانند بپردازند.نمی

کند که نفس خویش را با آنان به به همین دلیل است که خداوند متعال به پیغمبر بزرگوارش امر می

و  هبالغداو اصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم "صبر و بردباری وادارد. خداوند خطاب به او فرمود:

 2"یریدون وجهه العشیّ

خواندند و پرستیدند و به فریاد می: و با کسانی که صبحگاهشان و شامگاهشان خدای خود را مییعنی

 طلبیدند، نفس خود را به صبر وادار.نها )رضا(ی ذات او را میت

 در کتب تفاسیر آمده که با اهل صفه باش.

کنیم که قرآن برای او گواهی داده که در راه خدا دهیم بر مردی طعن وارد چگونه به خود اجازه می

 طلبد؟خواند و رضای ذات او را میبه تنگنا افتاده و صبحگاهان و شامگاهان خدای خود را به فریاد می

جوییم. زنیم، بلکه به توسل به حب او از خدا تقرب مینه! قسم به خدا ما نه تنها به او طعن نمی نه،

آورند. فضل پشت سر هم فضل و بزرگواری و شرف به ابوهریره روی می بینیم کهبدین صورت می

صحابی بودن و فضل هجرت و فضل دوسی بودن و فضل یمنی بودن و شرفیاب شدنش به دعای رسول 

 خدا برای او و مورد ثقه و اعتماد او واقع شدنش و گواهی قرآن به نفع او.

بوهریره از فضل جهاد و فضل نشر حدیث رسول د که ایخواهیم د مستقلیهای در آینده و در فصل

 مند بوده است. خدا )ص( بهره

نوال حدیث    اجر من دوس وحیدًا و قصدهــو ه
  رآن ینزلــاو ق

ل نیا    ا ــــو عاش رضیًا فی المدینه طالم
 الهدی ثم الرسول یعدل 

بقول  ی له الهدی اللطیف بصفه ماــــــتن
 طفیل و النبی یجحفل 

ی فالــف   ب هللا و ادعهضا فلیغعصت دوسن
 رحیما للهدایه یسئل

                                                           
728بقره /ـ ال 1  

73ـ کهف / 2  
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آمد. تنها از میان دوسیان هجرت کرد و هدفش تنها دریافت و فهم حدیث و قرآنی بود که فرود می

و در مدینه راضی بزیست تا زمانی که هدایت را دریافت کرد و رسول خدا )ص( به عدالت او گواهی 

که رسول خدا )ص( در در صفه، به سبب گفته طفیل در حالیدید رداد. هدایت لطیفانه بر او افزون گ

تدارک لشکر کشی بود؛ طفیل گفت: دوس ما نافرمانی کردند، پس باید خداوند بر آن خشمگین شود 

 کرد.و تو هم او را بخوان، اما او مهربانی را یافت که برای آنان طلب هدایت می

 تش او را: محبت ابوهریره برای رسول خدا )ص( و مالزم

نماید و را به شدت دوست داشت. او خودش به این دوست داشتن اعتراف میرسول خدا ابوهریره 

این  1"شوی.ام میبینم، باعث خوشحالی و چشم روشنیتو را میهر گاه ای رسول خدا "گوید:می

یا  دا )ص(رسول خجا که شنیدن یک حدیث از دهان محبت به کلی بر او مستولی گردیده بود، تا آن

بابی از علم را که "گوید:داد. او در این زمینه میبزرگان صحابه را بر هزار رکعت نماز سنت ترجیح می

 2".تر استنزد ما محبوبهزار رکعت نماز سنت  ازم یگیریاد می

چنان که هر گاه نام رسول خدا )ص( آری! محبت رسول خدا آتشی در درون او برافروخته بود. آن

 کرد.هوشی گریه میداد و تا سرحد بیید، کنترل خود را از دست میشنرا می

چه در اثر این محبت صورتی صادق از آن"شود:ختم می  3اصبحیشفی حسنی که به  با سندترمذی 

مردی را دید که "فی وارد مدینه گردید:شبرای ما نمایان کرده است.  "شدمستولی می ابوهریرهعظیم بر 

او نزدیک شدم تا  به است ابوهریرهاین مرد کیست؟ گفتند:  اند. گفت:احاطه کرده مردمی اطراف او را

اش به پایان رسید و اطرافش کرد. چون سخنرانینشستم و او برای مردم سخنرانی و صحبت می مقابل او

 آن را به رسول خدا )ص(گویی که بطلبم که حدیثی را به من خلوت شد، به او گفتم: از تو به حق می

کنم و حدیثی را برای گفت: این کار را می ابوهریرهو درک کرده باشی؟  یدهتو فرموده و تو آن را فهم

ام. بعد آه آن را به من فرموده و من آن را تعقل کرده و یاد گرفته رسول خدا )ص(نم که کتو بازگو می

 ی شدیدی شروع کرد.و ناله وگریه

وق فراوانی برای دیدار دوستش داشته باشد و بر او تاسف کند که شاین کار را میزمانی و انسان 

 4بخورد و حب لقای او را داشته باشد.

ی اصبحی صحبت خود را ادامه داد و چگونگی آه و ویالهای ابوهریره را قبل از روایت حدیث فش

در کرد، گوید: رسول خدا )ص( آن را شخصا و های دوم و سوم و چهارم برای ما توصیف میدر مرتبه

                                                           
با سند صحیح 190/ص4و المستدرک ج  777/ص7ـ مسند احمد ج  1  

  2ـ بخاری به صورت معل با سندی غیر موصول تاریخی روایتش کرده است.

آمده است.  890/ص4اش در التهذیب ج نامهـ او ابوعثمان پسر ماتع یکی از مشاهیر تابعین است. زندگی 3  

121/ص4بن عبید ج ـ  غریب الحدیث ال 4  
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به من گفته است، بار دیگر فغان و وایال را  –که غیر از من و او کس دیگری همراه ما نبود  –این اتاق 

گویم که شروع کرد، بعد به خود آمد، دستی بر صورت خود کشید و گفت: حدیثی را برای تو باز می

ی همراهمان نبود، دوباره رسول خدا )ص( آن را به من یاد داده، من و او تنها در این اتاق بودیم و  کس

کنم. دیگری کشید. بعد به خود آمد و دست بر صورت خود کشید و گفت: شروع میواویالی آه و 

کنم که رسول خدا )ص( آن را به من یاد داد و من او تنها در این اتاق بودیم حدیثی را برایت بازگو می

روع کرد. بعد بر صورت و رویش بر زمین یال و فغان شدیدی شاوو کسی همراهمان نبود، دوباره آه و و

بعد به هوش آمد و گفت: رسول خدا )ص( به من  افتاد. مدتی طوالنی او را بر خود تکیه دادم،

ها آید تا میان آناگر روز قیامت فرا رسید، خداوند تبارک و تعالی به میان بندگان فرود می"فرمود:

کند یا در مورد عذاب کسی که قرآن تالوت می یبعد حدیثی طویل و دور و دراز "قضاوت کند....

کند ولی هدفش از این کارها کسب ستایش و مدح مردم و ریاکاری بخشد یا جهاد میمال خود را می

 1.، ذکر کرداست

گمان ببرند بیایند،  افراد بدخواه و مبغض ابوهریره وجود ندارد که هایهیچ دلیلی برای اذیت کردنو 

زیرا شیون کردن و فغان مردان به هنگام این کار را از باب ریاکاری انجام داده است. د ابوهریره نو بگوی

کردند مییاد جزو حالت برخی از اصحاب بود که چون رسول خدا )ص( را بردن نام رسول خدا )ص( 

د. ها حضرت ابوبکر صدیق )رض( بوی آنافتادند، از جملهبه گریه می آوردند،و نام او را بر زبان می

اوسط پسر عمرو بجلی صورت دیگری از ابوبکر صدیق برای ما حفظ کرده که همچون ابوهریره به 

 افتاد. هنگام یاد رسول خدا به گریه می

یک سال بعد از وفات رسول خدا )ص( به مدینه آمدم. ابوبکر را یافتم که برای مردم "اوسط گوید:

در میان ما به خطبه برخاست، سه بار قبل سال  کی رسول خدا )ص( در گفت:کرد و میخطبه ایراد می

 اشک و گریه گلو و چشمان او را گرفت. بعد گفت: ای مردم سالمتی و عافیت را از خدا طلب کنید...

."2 

کرد که هنگام نقل انگیخت و تشویق میابوهریره را بارهای بار بر می ی شدید،این محبت و عالقه

نس او اهای نامیار یاد کند تا از نام و یاد او شرف کسب کند و با حدیث از رسول خدا )ص( او را بس

صاحب این حجره)ص(  ،شنیدم که رسول خدا صادق و مصدوق، ابالقاسم"گفت:بگیرد. بارها می

و امثال این  "نبی توبه"و او را  "گفتشنیدم محبوبم اباالقاسم )ص( می"گفت:یو یا م "گفتمی

 برد.کلمات نام می
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که خداوند متعال این مقدار فراوان از ایمان و محبت پیغمبر خود را در قلب ابوهریره قرار  بینیممی

و صفه  دنه تنها در مسج کرد خود را برای مصاحبت، مالزمت و رفاقت او،داده بود که او را وادار می

در یکی "که گفت:بینیم گرداند. او را میآماده به بازار  نبس، که در غزوات و سفرها، حتی هنگام رفت

یا همراه او به "بازگشتم.هم از بازارهای مدینه در خدمت رسول خدا )ص( بودم. او بازگشت، من 

بیماری به عیادت مریضی که مبتال به کسالت و رفت. زیرا پیغمبر خدا )ص( ها میادت مریضیع

گرفتم را می خدا )ص( رسولزمام شتر  میگوید: رفت و ابوهریره در خدمت او بود. ده بود، شبدمزاجی 

کردم و بعد گرفت رهایش نمیشد و روی پشت آن قرار نمیکه  او سوار نمیوتا زمانی

رفت ها به گردش مییا همراه با او)ص( در باغ "پروردگارا شما صاحب و همراه سفر هستی."فرمود:می

یا در سفرها  گشت می زدم در نخلستان برخی از اهل مدینه رسول خدا همراه  "گوید:در این زمینه می

از دیگ عباس، برای  شانه گوشتی"گوید:خاست و میگذاری از رسول خدا )ص( بر میبه خدمت

بر او پنهان  رسول خدا )ص(اگر امری از امور  "دم، آن را تناول کرد و خوردبر رسول خدا )ص(

کرد و مثال یتوانست آن را ببیند یا بشنود در مورد آن از او سوال مماند که نمیمی

پدرومادرم فدایت آیا به یاد داری که میان اهلل اکبر تحرم و شروع قرائت فاتحه سکوت "گفت:می

از  "ص" اوترین افراد به شفاعت شایسته ییا درباره". یم ...وگکردی، این سکوت چه بود؟ گفت: می

از ابی پسر کعب منقول کرد، الآید و در مورد ابتدا و شروع نبوت از او سوچنانچه میکرد او سوال می

از رسول دادند، از وی سوال کنند، است که ابوهریره )رض( از مسائلی که دیگران به خود جرات نمی

عرض کرد ای رسول خدا )ص(، اولین چیزی که امر نبوت بدان شروع شد،  کرد.خدا )ص( سوال می

و  .را برای او تعریف نمود و توضیح دادچه چیز بود؟ رسول خدا )ص( جواب سوال او را داد و امر آن 

 سواالت دیگری از این قبیل و مسائل فراوان و گوناگون دیگر.

ها ی این، همهمخفیاین محبت فراوان و این مالزمت دایمی و این جرات بر سوال، از امور پنهان و 

اری از احول و دست همه داده و فرصت و زمینه را برای ابوهریره فراهم کردند که بر بسی دست به

اند. لذا تنها او آن را روایت کرده اوضاع رسول خدا )ص( اطالع پیدا کند که غیر او بر آن اطالع نداشته

های رسول خدا )ص( را به صورت عالی و بدون است. مانند این که او فرصت پیدا کرده بود که فرموده

 اشتباه حفظ کند و فراوان از او روایت نقل نماید. 

که رسول خدا )ص( او را به سوی برخی از غنایم ی بر همت بلند ابوهریره بیفکنیم. هنگامیحال نظر

که  خواهم طلبی؟ در جواب گفت: از تو میفراوان فرا خواند و گفت آیا از این غنایم چیزی از من نمی

 .به من یاد بدهی از آنچه خداوند به تو یاد داده است

اند و او سرانجام از ی او را دانسته و تصدیق کردهین خواستهو درستی اراستی پس خدا و رسول او 

 ی علماء گردید.جمله
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و راح من   تتبع الهدی فی شوق و فی لهف
 عه الروحی یرتشفنب

 کو ذا  لزم من یهوی فیتبعهـــو القلب ی
 ا تلفــــبه االرواح تسر  

ون دفسیعه   و من سعی خلف )طه( فی سیرته
 رفـــــریب کله ش

های روحی او ق و اشتیاق فراوان در پی هدایت به حرکت در آمد و رفت که از سرچشمهبا شو

کند و به دنبالش به حرکت مکید. دل مالزم و همراه کسی خواهد بود که آرزویش مینوشید و میمی

 گیرند. هر کس در راهپیمایی خویش به دنبالها بدان الفت میی است که تنها روحآید و این سرّمیدر

 ی سعی و تالش او بدون شک شرف و عزت خواهد بود.طه )حضرت محمد( به حرکت درآید، همه

 گرسنگی:

در صفه زیست. او در  ابوهریره )رض( در زمان رسول خدا )ص( فقیر و بدون سرمایه و خانه و شغل،

ها هدیه نچه به آکرد، از آنچه که خداوند متعال در صفه برایش میسر و فرآهم میاین مدت به آن

هدفش از این عمل  کرد.قناعت مینمود، ها را در آن شریک مییا رسول خدا )ص( آن، شدداده می

خواست تنها مصاحبت و مالزمت رسول خدا )ص( جهت شنیدن کالم او و دریافتن علم از او بود. می

ی خاطر رؤیت و مشاهدهها را حفظ کند. تنها به آن های او را بشنود و به قصد و نیت نشرشان،فرموده

 ماند. ها در خدمت او میهای رسول خدا )ص( و اقتدا و تاسی به آنافعال و احوال معامالت و قضاوت

قرار  تنگنا شد و در اوج فشار ونمی خود حتی بعضی از اوقات قادر به تامین حداقل مایحتاج زندگی

شد از شدت گرسنگی شکم بر زمین میجا که مجبور ماند تا آنگرفت. چندین شب بدون غذا میمی

 شد.هوش میرفت و بیبمالد و بعضی اوقات از حال می

انگیز که ابوهریره با آن دست به گریبان بود، بیان هایی از این وضعیت اسفدر کتب حدیث، صورت

، از ودگشهای خود را بر او ، زمانی که خداوند در نعمتتنگنا شده است. خود او نیز بعد از رهایی از 

 به نعمت خداوند از وضعیت خویش سخن به میان آورده و آن را توصیف کرده است.تحدث باب 

دو پارچه لباس کهنه و  نزد ابوهریره بودیم،"کند که از ابن سیرین نقل می روایتاز جمله بخاری به 

کند. قبال مرا میین کرد و گفت به به این ابوهریره است که در کتان فین فی کتان به تن داشت، پاره

آمد افتادم، یکی میی حضرت عایشه بیهوش بر زمین میدیدی که میان منبر رسول خدا )ص( تا حجره

ام، در که من دیوانه هستم و به نوعی از جنون گرفتار شدهنهاد. به تصور اینو پا را روی گردن من می

 1".اشتمکه جز گرسنگی هیچ بالی دیگری ندحالی
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که  این است ،کرده است روایتاز ابن سیرین هم ث دیگری که بخاری آن را حدی و از جمله

. از او خواستم مبه سختی و ناراحتی شدیدی گرفتار شدم. به عمر پسر خطاب برخورد نمود"گفت:

ولی از  ،کمی جلو رفتموارد شدم،  .را بر من گشوداش خانه در ای از کالم خدا بر من تالوت کند،آیه

رسول خدا را دیدم که بر زمانی که به خود آمدم ی و گرسنگی بر صورتم بر زمین افتادم. شدت ناراحت

ی خدا. دستم را گرفت و ای فرستاده مسرم ایستاده است. فرمود: ای ابوهریره! عرض کردم در خدمت

برایم ی بزرگی شیر های خود رفت. بعد امر کرد کاسهمرا بلند کرد و متوجه وضعیتم شد، به سوی اثاثیه

. دوباره نوشیدم. فرمود: باز بنوش. ریرهاز آن را آشامیدم. فرمود: باز بنوش ای اباهمقداری آوردند، 

نوشیدم تا شکمم مثل پیاله و فنجان صاف و هموار شد. )سیر شدم.( بعد به عمر برخورد کردم و 

مرا به کسی بهتر : ولی خداوند مسوولیت سیر کردن موضعیت و حال خویش را برایش شرح دادم و گفت

ای بر من تالوت کنی. حال قسم به خدا من از تو خواستم آیهگفتم: تر از شما واگذار کرد. و شایسته

توانستم تو را به درون که من بهتر از شما به قرائت آن آشنا بودم. عمر گفت: قسم به خدا اگر میآن

 1"تر بود.ندیده، محبوبنجیب و پسشترهای من از دسترسی به  برایی خویش ببرم، خانه

ی شرب شیر است که بخاری آن را به نقل از ابوهریره معجزه، معجزههای یکی دیگر از صورت

گرسنگی شدت سوگند به خدای که جز او خدای دیگری وجود ندارد، از "کرده است. گوید: روایت

 هار سر راهی که آنبستم. روزی بچسباندم و سنگ بر شکم میخود را بر زمین می ،و سختی درد آن

جا گذر کرد. در مورد آیتی از شدند، نشستم. ابوبکر از آناز آن خارج می )رسول خدا، ابوبکر و عمر(

داند که تنها به خاطر سیر کردنم این سوال را مطرح کردم. او رفت و این کار او سوال کردم و خدا می

سلم( بر من گذر کرد. چون مرا دید تبسمی بر لب )سیر کردن( را نکرد. بعد ابوالقاسم )صلی اهلل علیم و 

! رّشود. فرمود: اباهی من خوانده میآورد و فهمید که چه چیزی در دل دارم و چه چیزی در چهره

ی عرض کردم: در خدمتم رسول خدا. فرمود: به دنبالم من بیا. به دنبالش راه افتادم. وارد شد و اجازه

ن هم داخل شدم. بعد پیاله شیری پیدا کرد و فرمود: این شیر را چه دخول من گرفت. اجازه داده شد. م

کسی و از کجا آورده است؟ عرض کردند فالن مرد یا فالن زن آن را به تو هدیه کرده است. فرمود: 

ها را به نزد من فرا خوان. در خدمتم ای رسول خدا )ص(. فرمود: به نزد اهل صفه برو و آن ! گفتم:رّاباه

ی هیچ ه مهمانان اسالم بودند. به سوی اهل و خانواده و اموال و ثروت و خانهفَّگوید: اهل صُ ابوهریره

فرستاد و خود شد، آن را برای ایشان میرفتند و اگر زکاتی نزد رسول خدا )ص( آورده میاحدی نمی

داد و فه میشد، قسمتی از آن را به اهل صای نزدش آورده میخورد. اما اگر هدیهاز آن چیزی نمی

 کرد.استفاده می قسمتی را خود از آن
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این سخن که فرمود برو اهل صفه را به اینجا بخوان، مرا ناراحت کرد. عرض کردم: این مقدار شیر 

ی آن قوتی ای بنوشم و به وسیلهترم که از آن جرعهکند؟ من شایستهچه دردی از اهل صفه دوا می

و چه بسا انتظار داشتم که سهمی از آن نصیب  دادمها میمن به آن ادبگیرم. و چون آمد، به من دستور د

 من نشود.

ها را دعوت ها رفتم و آنبا این وصف گریزی از اطاعت امر خدا و رسول او نداشتم. لذا به نزد آن

ی ورود گرفتند. اجازه داده شد. وارد شدند و هر کردم. ایشان نیز دعوت اجابت کردند. آمدند. اجازه

! عرض کردم در خدمتم ای رسول خدا. فرمود: بگیر رّس در جایی از اتاق مستقر گردید. فرمود: اباهک

شد از آن دادم. هر فردی تا سیر میها میرا به یک یک آن و به ایشان بده. گوید پیاله را گرفتم و آن

شرب شیر سیر شدند. پیاله را  ها ازی آنبه من دادند تا به رسول خدا رسیدم. همه را نوشید. بعد پیالهمی

! عرض کردم در رّگرفت و بر دست قرار داد. نگاهی به من افکند و تبسمی بر لب آورد و فرمود: اباه

فرمایید. رسول خدا ایم. عرض کردم: درست میتم رسول خدا )ص(. فرمود: تنها من و تو ماندهخدم

اره بنوش. دوباره نوشیدم. باز هم فرمود دوباره دوب )ص( فرمود بنشین و بنوش. نشستم و نوشیدم. فرمود:

جا که عرض کردم قسم به آن کسی که تو را به حق فرستاده جایی نیست بنوش، دوباره نوشیدم. تا آن

اهلل گفت و که در آن بریزم. فرمود: آن را به من بده. پیاله را به او دادم. حمد خدا را بر زبان راند و بسم

 1"را خود نوشید. شیر اضافی باقی مانده

باعث اند. اما تکذیب آن ی آن بر ابوهریره طعن زدهو به واسطه برخی این داستان را تکذیب کرده

تکذیب بسیاری از معجزات شبیه این، و تکذیب راویان آن خواهد گردید. مانند معجزه تکثیر خرماهای 

 ت.در صحیحین ثابت اس که جابر پسر عبداهلل )رض( و غیر آن از آنچه

کند، این است که ی دیگری که ابوهریره از گرسنگی خود و اهل صفه برای ما نقل مینمونه

چه برد و از آنطالب بود، ما را با خود به خانه میها برای فقیران جعفر پسر ابیبهترین انسان"گوید:می

بیرون داد. حتی بعضی اوقات مشک کوچک روغن خویش را اش موجود بود، به ما میدر خانه

 2"لیسیدیم.می چه را که در آن بود،آن آورد و ما بعد از شق کردن و شکافتنشمی

 کنار یک سال با ابوهریره در مدینه اقامت گزیدم. روزی در"اهلل پسر شقیق منقول است که:از عبد

اره کهنه و پ عبایبینی که جز این میما را  ی حضرت عایشه نشسته بودیم. خطاب به من گفت: توحجره

طعامی را که قوت و نیروی  د که یکی از ماورآبر ما میوضعی  نداریم و روزگارلباس دیگری پاره 

دارد و آن را بر شکم خود آورد. حتی یکی از ما سنگی را برمیخودر را بدان نگه دارد، به دست نمی

 3"ی آن حفظ نماید.بندد تا توان و قوت خود را به وسیلهمی
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هایی که عراق و بالد ودند. نسلهای بعدی را تربیت نمخود و انسان ،هااکاریبا این زحمات و فد

فارس و سایر اقطار را فتح کردند. بعد از ایشان نسلی دیگر ظهور کرد که نماز را ضایع کرد و پرخوری 

که یاین گرسنگی و فقر را بر ابوهریره خرده گرفتند. در حالو در عین حال  ها را به مرض مبتال نمودآن

اند که ناز و نعمت و شد. اینان فراموش کردهاین گرسنگی و فقر برای او مصدر شرف و فقر تلقی می

چه را که نزد خداست پرخوری، همه نتیجه و محصول فتوحات شمشیرهای این گرسنگان است که آن

 برتری و ترجیح دادند.  های آنبر دنیا و لذت

، ی صالح از یاران رسول خدا )ص(یف این مجموعهمنشاء و مصدر تکریم و تشرجز گرسنگی 

 هایشان از پرخوریآید که شکمکسانی عار و ننگ به شمار می برای . گرسنگیچیز دیگری نبود مصدر

دچار سوءهاضمه شده است. اما مقاییس  اندها کاشتهچه این گرسنگان برای آنی آنتلذذ از ثمره و

 اند. شدهها امروزه تغییر کرده و عوض ومیزان

، حضرت ابوهریره در تحمل این گرسنگی تنها نبود. بلکه این توزگذرانان ناسپاس و کینهخوشای 

ی مدینه بر اثر قحطی آن وقت بود. بعضی اوقات همه نبر اکثریت امت جها حاکم صفت، طبیعت غالب

 کرد. گردید و با آن دست و پنجه نرم میو محاصره متعرض گرسنگی می

های شدید گرسنگی ـ که اصحاب ای از داستان یکی از حالت)بخاری و سلم( گوشه در صحیحین

ابوطلحه به ام سلیم گفت: صدای "گوید:آن را تحمل کردند ـ آمده است. حتی انس پسر مالک می

رسول خدا را ضعیف شنیدم و گرسنگی را در آن یافتم، آیا چیزی داریم؟ ام سلیم گفت: بلی. چند 

ها را در خود را بیرون آورد، نان های خودیکی از روبندبیرون آورد. بعد  ها رات و آن؛ رفقرص نان جو

و در دست من نهاد و به قسمت دیگرش مرا پوشاند و مرا نزد رسول خدا )ص( پیچید قسمتی از آن 

 1"فرستاد.

را با  به خدمت رسول خدا آمدم او را یافتم که با یارانش نشسته و شکم خود"انس گوید:دوباره 

 "گرسنگی.از ای بسته است. علت را از یکی از یاران پرسیدم. گفت: پارچه

ها را مقداری خرما به عنوان هدیه نزد رسول خدا )ص( آورده شد، بعد آن"گوید:در جایی دیگر می

، به من واگذار گردید. وقتی از تقسیم فارغ گشتم هاآن به یک پیمانه تقسیم کرد و ماموریت تقسیم

ی خوردنش گرسنگی را خورد و در شیوهها را میتند تند آن که روی سرین نشسته بود،م در حالیدید

  2"یافتم.
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آیا با این وضعیت اگر ابوهریره غریب و فقیر از فرط گرسنگی بانگ برآورد، چیز عجیبی است؟ و 

خالص او برای خدا به شود، یا نشانةی تجرد و اآیا این گرسنگی به عنوان عیبی بر رسول خدا تلقی می

 "آید؟ شمار می

کرده، داستان دیگری از گرسنگی رسول خدا  روایترا سلم آنمابوهریره در روایت دیگری که 

رسول خدا  (یا شبی)روزی "گوید:کند و مینقل می را )ص( و دو وزیرش صدیق و فاروق )رض(

ود: چه چیزی شما را در این ساعت )ص( از منزل خارج شد. ناگاه به ابوبکر و عمر برخورد کرد. فرم

که جانم وادار به خروج از خانه کرده است؟ عرض کردند: گرسنگی ای رسول خدا. فرمود قسم به آن

چه شما را از خانه بیرون کرده مرا نیز از خانه بیرون آورده است، برخیزید. همراه او در دست اوست، آن

ی آوردند که در خانه نبود، وقتی همسر او رسول خدا )ص( به راه افتادند تا به خانه مردی از انصار رو

آب  مقداری رفته برایمان . رسول خدا )ص( فرمود: فالنی کجاست؟ گفت:1را دید، گفت: مرحبا و اهال

نظری به رسول خدا و دو یارش انداخت و گفت: سپاس  شیرین بیاورد. ناگهان مردی انصاری پیدا شد،

تر از مهمانان من ندارد. این را گفت و رفت خوشه تر و فاضلمانی محترمکس مهبرای خدا، امروز هیچ

فرمایید از این بخورید. بعد چاقویی ببود، بیاورد. سپس گفت:  2"بسر و تمر و رطب"خرمایی که در آن 

گوسفندی برای  رفت و حیوان شیرده را سر ببری. که به دست گرفت. رسول خدا )ص( فرمود: نکند

 3و پس از خوردن از خرما  و خوشه، گوشت گوسفند را خوردند و بر آن آب نوشیدند.آنان سر برید 

باری خانه علی از طعام و غذا خالی گردید و کار به جایی رسید که حسن و حسین از گرسنگی 

 ی آن غافل و سرگرم شوند.ها بدهد تا به وسیلهشد که به آنگریستند و تکه نانی نزد فاطمه یافت نمی

صحیح از سهل پسر سعد ساعدی )رض( نقل کرده، آمده است  با سندتان دیگری که ابوداود در داس

گریستند. علی فرمود: چه که علی پسر ابی طالب بر فاطمه )رض( وارد گردید و حسن و حسین می

 4فاطمه گفت:گرسنگی. ها را به گریه انداخته است؟چیزی آن

گیری و بر او عیب بر حضرت علی نیز خرده می، آیا این گرسنگی را گوای ابوریه متناقض

خورد، توصیف زاهد و فقیری که گوشت خشک شده را می"ی را لکه عشماری؟ در حالیمی

 اید.کرده

جا که جز آب چیزی در از هر چه غذا و طعام است، خالی گشت. تا آن رسول خدا )ص(های اتاق

رسول خدا مردی به نزد "گوید:کرده و می روایت ریرهابوهاز  با سندسلم مشد. آن برای مهمان پیدا نمی

ام. پیامبر اکرم او ام، اما چیزی پیدا نکردهی تالش خود را به کار بستهآمد و عرض کرد: من همه )ص(

                                                           
  1ـ مرحبا و اهال: با اهل و جان فراخ رسیدی، پس الفت پذیر و وحشت مگیر

  2 که تمر شود.خرمای رسیده، رطب: خرمای تر قبل از آنتمر: رس،ـ بُسر: خرمای نو و تازه
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را نزد یکی از همسرانش فرستاد. گفت: قسم به کسی که تو را به حق مبعوث کرده، جز آب چیزی نزد 

خدا او را نزد یکی دیگر از همسرانش فرستاد، جواب دادند که قسم به  شود. سپس رسولما یافت نمی

خطاب به یاران  رسول خدا )ص(جز آب چیزی نداریم. مبعوث کرده است، به حق خدایی که تو را

رحمت خدا بر او باد؟ مردی از انصار  کند،حاضر در مجلس فرمود: چه کسی او را امشب مهمان می

 1"، برخاست و او را با خود به خانه برد.مشومی او خدا من میزبانرسول  برخاست و گفت: ای

بلکه واثله پسر اسقع هم در این امر  ،شتگاین تنها ابوهریره نبود که به دنبال سیر کردن خود می

صحیح ـ که در آن خالد پسر یزید پسر ابی مالک نیز وجود دارد، و  با سندشریک و رفیق او بود. حاکم 

گوید محل ثقه و می نسائیاما  ـ اندگوید: بعضی او را مورد ثقه دانستهیز در مورد او میامام ذهبی ن

اقامت  دگفت: سه روز در مسجـ یکی از اهل صفه  ـکرده که واثله پسر اسقع  روایتاطمینان نیست ـ 

ه خانه گرفت و با خود بگشت، دست دو نفر یا سه نفر ما را میکه از مسجد خارج میکسی گزیدیم،

رفتم گوید من در مدت این سه روز جزو کسانی بودم که از یاد میداد. او میها را غذا میبرد و آنمی

ی سبا را و از او خواستم سورهرفتم برد. ابوبکر را وقت نماز عشا یافتم، به نزد او و کسی مرا با خود نمی

ار داشتم مرا با خود به خانه ببرد و به غذا ی او رسیدیم. انتظبر من تالوت کند. رفتیم تا به در خانه

را بر من تالوت کرد. بعد خود وارد خانه شد و مرا رها  ی سورهدعوت کند. اما دم در ایستاد و بقیه

او هم مانند ابوبکر با من رفتار کرد و چون صبح  کرد. سپس عمر را دیدم، با او نیز چون ابوبکر کردم،

 2)ص( تعریف کردم. حضرت مرا غذا داد. شد، داستان را برای رسول خدا

وقتی رسول خدا بری مردم به امامت "از فضاله پسر عبید انصاری )رض( منقول است که گفته است:

ها در اوج نیاز و احتیاج افتادند. زیرا آنایستاد، بعضی از مردم از شدت گرسنگی در نماز بر زمین میمی

ها این"گفتند:ها میبرخی از اعراب بادیه نشین در مورد آن شوند.ها اهل صفه نامیده میبودند و آن

 "دیوانه هستند.

هایی که اند و چه ظلماند و موازین چقدر منقلب گشتهشدهدگرگونی اهلل مفاهیم چقدر گرفتار سبحان

 شود؟بر افراد جای ثقه واقع شده و می

 در راه خدا و به خاطر رضای خدا. دیده مجاهد و فقیر و رنجی ابوهریرهرضای خدا بر تو باد ای 

 جهاد ابوهریره )رضی اهلل عنه(

برخود اسراف ورزیده و هر چه را که مظهری از مظاهر شرف و بذل در تنقیص او دشمنان ابوهریره 

که او یکی از یارانی بوده که  موضوع این اند و به عمد ازشود، از او سلب کردهدر راه خدا شمرده می
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اند. در پوشی و تجاهل ورزیدهچشم کرد،خودداری نمی رسول خدا در جهادبا مشارکت هرگز از 

ها، از رسول اهلل تخلف ای از صحنهها و هیچ صحنهحالی که این یاران بزرگوار در هیچ جنگی از جنگ

ک که سه نفر از اصحاب تخلف ورزیدند و وجز در واقعه تب اند،در رکاب او بوده همواره و نورزیده

 ها را بخشید.خداوند از سر تقصیر و تخلفشان در گذشت و آنبعد 

چون بدر و احد و خندق را  های اول،ابوهریره به علت تاخیر در هجرت شرف مشارکت در جنگ

ها تخلف نکرده است. کدام از آنمشارکت داشته و از هیچ دیگرهای ی جنگنیافته است، اما در همه

همچون از صحنه  ـ ی بارز شهرت پیدا نکرده و دارای وقایع مشهوریکه او همچون یک رزمندهاما این

ی اصحاب )رض( به چنین نیست، به این دلیل است که همه ـ بیرون کردن برخی از سران شرک و کفر

اند. زیرا هر کس میدان خویش اند و همگی افتخار چنین میادینی را نیافتهاموری شهرت و نام پیدا نکرده

شان گوش جهانیان را پر کرد. ی قهرمانیمانانی معدود و محدود بودند که شهرت و آوازهرا دارد و قهر

رزمندگان صحابه از جمله بیشتر قتاده و شهیدان )رضی اهلل عنهم(. اما  ومانند علی، سعد، زبیر، طلحه، اب

، ذکر و نبودنشا ، یا سرکرده و مشهوردر صحابی بودن متشانسابقه و قدوصف  بابسیاری از اشخاص 

اند شرکت کردهمبارزات ها و در جنگآنان ها از حالت عادی تجاوز نکرده است. اشان در جنگآوازه

و گسترش مشهور شدن اند. اما وقایع عادی، باعث اند. کفار را کشته و اسیر گرفتهو به جهاد برخاسته

 ین و منزلت اجتماعی آن چنانشادارای افراد هاشان نگشته است. چرا که کشته شدگان توسط آنآوازه

شان در ها و رقیبی طوالنی و درازمدت میان آناند، یا مبارزه. یا به قهرمانی شهرت پیدا نکردهندانبوده

 نگرفته، یا امثال این امور.

 ی:رهای وادی القحضور ابوهریره در خیبر و جنگ

خیبر بود. امام بخاری  اولین جنگی که ابوهریره بعد از هجرت در آن مشارکت ورزید، جنگ

ها مشیر به این اما برخی از آن ت او در جنگ خیبر ذکر فرموده،کی مشارنصوص فراوانی در زمینه

هستند که حضورش در خیبر بعد از فتح آن بوده است و بعضی مشیر به این که حضورش در آن بعد از 

 اتمام جنگ بوده است.

 روایت حضور او در خیبر بعد از فتح آن:

به خدمت رسول خدا )ص( آمدم و او در خیبر  گوید:می کرده که روایتاری از ابوهریره بخامام "

بودند، عرض کردم ای رسول خدا سهمی از غنایم آن برای من در  که آنجا را فتح کردهبود. بعد از این

 1"نظر بگیر.
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کرده که  روایت بخاری از او :در دست است صوص دیگری مشیر به حضور او در فتح خیبرن اما

گوید: خیبر را فتح کردیم اما نقره یا طالیی از غنایم آن به غنیمت نگرفتیم. تنها شتر و گاو و اساسیه می

  1و بستان را به غنیمت گرفتیم.

خارج شدیم. هیچ  [از مدینه به سوی خیبر]با رسول خدا روز خیبر "آمده است که در نص دیگری 

 2"رفتیم جز اموال و لباس و وسایل و اساسیه.ای را به غنیمت نگطال و نقره

ی فتح خیبر جمع و توفیق به وجود آورده و های حضور و عدم حضور او در واقعهواقدی میان روایت

های متعددی بود که در چند روز پشت سرهم به تصرف مسلمانان در آمدند. گوید:خیبر دارای قلعهمی

ور داشت، چون از خود او روایت شده که او در خیبر ها حضحضرت ابوهریره در فتح برخی از آن

را به محاصره  "الکتیبه" یرا فتح کرد و ساکنان قلعه"نطاهل"ای حضور داشت و رسول خدا )ص( قلعه

 3در آورد.

ی بعد از فتح خیبر بوده و او نیز با رسپس ابوهریره شاهد عقب نشینی رسول خدا به سوی وادی الق

و بقیه  5جا جنگ شدیدی رخ داد که واقدیدر آن 4ا عقب نشینی کرد.جرسول اهلل به سوی آن

 اند.نویسان آن را ذکر کردهغزوات

 الرقاع:حضور ابوهریره در غزوه ذات

گفت:  ابوهریره"گوید:نیز شرکت کرده است. بخاری می "الرقاعذات"م به ابوهریره در غزوه مرسو

با  رسول خدا )ص(در این جنگ  "نجد خواندم. یدر غزوه رسول خدا )ص(نماز خوف را پشت سر 

طفان رو در رو گردید، ولی جنگ و نبردی صورت نگرفت. برخی از طرفین غی جمعی از قبیله

 همدیگر را ترساندند و بس. رسول خدا در این رویارویی دو رکعت نماز خوف خواند.

های من نیز در این جنگ گوید: پاهایمان سوراخ و شکافته شدند و پاابوموسی اشعری )رض( می

بستیم. از های کهنه و فرسوده را بر پاهایمان میهایم افتادند و پارچهسوراخ و شکاف برداشتند و ناخن

 بستیم.نام گرفت، چون ما بر پاهایمان کهنه پارچه می "الرقاعذات"غزوه  ، ایناین رو

یرا هیچ یک از این دو نفر حضور ابوموسی در این جنگ دلیل دیگری بر حضور ابوهریره است، ز

 جز در روزهای فتح خیبر به مدینه هجرت نکردند.
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زیاد ناخن  هایرویدند که بر اثر پیادهنموند، تحمل زحمت داین چنین در راه خدا رنج کشی

روند و کشان راه میشوند که خرامان خرامان و دامنپاهایشان فرو ریخت. اما هم اکنون کسانی پیدا می

 گشایند. هیهات واهلل.وهریره دهان به طعن میدر مورد اب

 حضور او در اخراج برخی از یهودیان از مدینه:مشارکت و 

مشارکت داشت. بخاری به نقل از او  ،برخی از یهودیان مدینه از شهر بیرون راندنابوهریره در 

 بهگفت: پیغمبر خدا )ص( بیرون رفت و  یک روز که در مسجد بودیم،"گوید:کرده و می روایت

المدارس رسیدیم و فرمود: تی بی. رفتیم تا به منطقهدرآییدحرکت به ها یهودیطرف محل استقرار 

سالم بمانید و در امان خدا باشید و بدانید که این سرزمین متعلق به خدا  ]از هر گزندی[ اسالم بیاورید تا

ای دارد آن را به ال یا سرمایهخواهم شما را از آن بیرون برانم. هر کس مو رسول اوست و من می

 1"این سرزمین متعلق به خدا و رسول اوست.، وگرنه یقین بدانید که فروش برساند

ام که به نسب این یهودیان تصریح کرده باشد و از ظاهر امر چنین کسی را ندیده "ابن حجر گوید:

نضیر  بنی قریظه وبنی ج بنی قینفاع و آید که این یهودیان باقی مانده یهودیانی باشند که بعد از اخرابرمی

صورت  ابوهریرهدر مدینه باقی مانده باشند چون اخراج آنان قبل از مسلمان شدن  ،و فراغت از کار آنان

با یهودیان خیبر مصالحه کرد که  رسول خدا )ص( . گرفته است، زیرا او بعد از فتح خیبر به مدینه آمد...

در زمان خالفت  )رض( که عمرین وضعیت ادامه پیدا کرد تا اینهای خویش کار کنند و اروی زمین

 ها را از خیبر بیرون راند.خویش آن

ی سرزمین خیبر قصد اخراج بعد از فتح بقیه رسول خدا )ص(احتمال دارد ـ واهلل اعلم ـ که 

ها را بر تند آناز او خواس ها مصالحه کرده بود، نموده باشد. بعد،یهودیانی را که با آنهای ماندهپس

ای از یهودیان مذکور در مدینه هایشان باقی بگذارد که با درخواست آنان موافقت کرد یا طایفهزمین

که رسول خدا بر کار ایشان در سرزمین خیبر موافق است. بعدا رسول باقی مانده باشند. به اعتماد بر این

 .ها را از سکونت در مدینه منع فرمود. واهلل اعلمخدا آن

اما سیاق کالم قرطبی در شرح مسلم، مقتضی این است که این عده از یهود از یهودیان بنونضیر بوده 

ها مقدم بر آمدن ابوهریره به مدینه بوده است. ابوهریره باشند که این امر صحیح نیست، زیرا اخراج آن

یغمبر )ص( بوده المدارس در خدمت پگوید: او در عملیات اخراج یهودیان بیتدر این حدیث می

شد یا مراد ها در آن تدریس میای بود که کتاب آنحرف اول، خانهی به کسره "المدارسبیت"است. 

                                                           
170/ص4خاری ج ـ ب 1  
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کرد. اما دیدگاه و فهم اول ارجح است ها را تدریس میاز مدارس، دانشمند و عالمی بود که کتاب آن

 1چون در روایت دیگری آمده است تا به مدارس رسید.

 های فتح االکبر )مکه( و حنین و طایف:وهحضور او در غز

و حنین و طایف نمود. زیرا بخاری چندین  او را مشرف به حضور در غزوه فتح األکبر بعد خداوند

از او  روایتورزند. بخاری به روایت آورده که جملگی بر حضور او در فتح مکه داللت می

د آمدن ما ومحل فر ،ح و ظفر نصیب ما شودخدا بخواهد و فتاگر  :رسول خدا )ص( فرمود"فرماید:می

  2"اند.ها را در زمان کفر تقسیم کردهزیرا منازل و جایگاه خواهد بود. "خیف"

 :مکه این از زمان قبل از فتح

های مکه را چون خداوند دروازه" :کنداین چنین بازگو میکه ابوهریره آن را  داستان فتح مکهو اما 

و  "در میان مردم به خطبه ایستاد و پس از حمد و ثنای خدا فرمود...بر پیغمبر خود )ص( گشود، 

د خطبه، رارا در کتاب خود آورده است و این دلیل بر حضور او در مکان ای ]مکه[ ی مشهور فتحخطبه

 و شنیدن آن است.

ای طایفه انصار آگاه باشید که حدیثی را از احادیث "گوید:کرده و می روایتمسلم از ابوهریره 

از مدینه دهم. بعد داستان فتح مکه را ذکر کرد و فرمود: رسول خدا مربوط به خودتان به شما تعلیم می

و خالد را بر طرف دیگر  ،لشکر طرفزبیر را بر یک او در این لشکرکشی  .حرکت کردبه طرف مکه 

د در آوردند و رسول ماموریت داد. ته دره را به اشغال خو "رسالحُ"مسوول کرد و ابا عبیده را بر منطقه 

خدا نیز در یک گردان قرار داشت. ابوهریره گوید: رسول خدا به جنگاوران نظر افکند و مرا دید و 

من کسی به نزد من  یگفت: ابوهریره! عرض کردم: در خدمتم رسول خدا. فرمود: جز یاران انصار

سی به نزد من نیاید[ بر آن این حدیث، این قید را ]جز یاران من ک از راویان "شیبان"غیر  .نیاید

و فرمود بر انصاریان بانگ برآور که نزد من بیایند. گوید: انصاریها اطراف او را احاطه کردند  اندافزوده

اندازیم، اگر فتح و ها را به جلو میگانی را جمع کرده بودند و گفتند: اینقریشیها نیز پیران و فرومایه

چه را که از ما ایم و اگر مورد اصابت واقع شدند، آنن بودهظفری نصیب آنان شد، ما نیز با آنا

؟ بعد به بینیدمیرا ها قریشیاوباش و اتباع  فرمود: رسول خدا )ص(ایم. اند، انجام دادهدرخواست کرده

 ابوهریرهپیوندید. صفا به من می وهدو دستش که یکی روی دیگری بود، اشاره کرد و فرمود: در ک

                                                           
170/ص4بخاری ج  - 1  
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کشت او را که ها را نکرده، مگر اینآمدیم. هیچ یک از ما قصد کشتن یکی از آنگوید به حرکت در

 1و هیچ یک از آنان چیزی به سوی ما نینداخت و دفاعی از خود نشان ندادند.

هم را که در مدح و ستایش انصار ایراد کرد، بازگو نمود. آن "الجعرانه"بعد خطبه رسول خدا در 

 2"و قبل از رسیدنش به مکه. گشتزمانی که از حنین برمی

این خطبه مشهور است و از طریق چند نفر صحابه روایت شده است و این روایت دلیل بر این است 

به  بود که امر کردهرا رسول خدا )ص( که اوامر بعد از اینحنین شرکت داشته، جنگ در  ابوهریرهکه 

ن ابوهریره داستان حضور خویش در ، روایت کرده است. عالوه بر ایآیندسوی حنین به حرکت در

 3روایت کرده است. محاصره طایف را نیز ـ بعد از حنین ـ
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 وک:بوه تزابوهریره در غحضور 

صحیح متصل به  با سندخداوند ابوهریره را به مشارکت در جنگ تبوک مشرف کرد. زیرا طحاوی 

 1"ارج شدیم.همراه رسول خدا )ص( به قصد تبوک از مدینه خ"کرده گوید: روایتاو 

ابوهریره داستان مرور خویش در رکاب رسول خدا )ص( و لشکرش را ـ در جنگ تبوک ـ بر منطقه 

 2کند.از جانب پروردگار بود، چنین بازگو میبه عذاب  گاه ستمکاران نابود شدهالحُجر که اقامت

است ـ بازگو  بوده رهها ابوهریاز زبان چهارتن از صحابه ـ که یکی از آنرا واقدی انصراف از تبوک 

 3".ستا کرده مشاهدهرا در این غزوه حاضر بوده و آن":گویدکند و میمی

رده ک روایترا به استناد به او روایتی است که مسلم آن از میان دالیل حضور او در جنگ تبوک،

 ای رسول :چون جنگ تبوک پیش آمد، نوعی گرسنگی دامنگیر مسلمین شد. عرض کردند"که گوید:

  گیرد.ی داستان را پی میبعد بقیه 4"ببریم. سرکش خود را خدا اگر اجازه دهید شترهای آب

 حضور ابوهریره در جنگ مؤته:

ربیعه پسر عثمان به نقل از مقبری "، واقدی گوید:است در جنگ مؤته نیز حضور پیدا کردهابوهریره 

دوباره  5در جنگ مؤته حضور داشتم.من "گفت: ابوهریره"گوید: کند ونقل می ابوهریرهاو هم از 

روز مؤته از جنگ  گفت: او میان من و یک پسر عمویم بگو مگو پیش آمد،"ت:روایت شده که گف

 6"فرار کردی، ندانستم در جواب این سخن او چه بگویم.

اما ذهبی او را در صحت  حاکم نیز در کتاب المستدرک این توبیخ را از طریق واقدی ذکر کرده،

ایت تایید نکرده است... فرار مذکور به تنهایی از سوی ابوهریره صورت نگرفته است، بلکه این این رو

خدا  کل لشکر مسلمانان بود که در مؤته به دستور خالد پسر ولید )رض( عقب نشینی کرد و رسول

 :"اخذ الرایه خالد ففتح له")ص( این عقب نشینی را فتح نام نهاد و فرمود

نشینی را امری ست گرفت و فتح و ظفر نصیب او شد. اما برخی از مسلمانان این عقبخالد پرچم را به د

 نشینی کنندگان را سرزنش و توبیخ کردند.بس بزرگ و خطیر تلقی کرده آن را فرار نام نهادند و عقب
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 مشارکت او در سرکوبی مرتدین:

هایی از اعراب به فتنه و دسته حضرت ابوبکر بیعت کردند باچون رسول خدا از دنیا رفت و مسلمانان 

کند که نشان از بینیم که فورا موضعی درست و اصولی اتخاذ میابوهریره را می ،ارتداد گرفتار شدند

که بر مسلمان واجب است به هنگام وقوع فتنه از امیران خود تبعیت اینو آن فقاهت و هشیاری او است 

در صف لشکریان حق آماده کرد و به صف لشکر او خود را چون جنگجویی امین رو از اینکند. 

 بر خویش ادا کرد. را خداوند حق حضرت ابوبکر پیوست و

چون رسول خدا )ص( "وی نقل کرده، گوید: خود بخاری داستان جنگ ابوبکر با مرتدین را از

فت: وفات کرد و ابوبکر )رض( به جانشینی او برگزیده شد، و برخی از اعراب به کفر برگشتند. عمر گ

امرت پردازی، در حالی که رسول خدا )ص( فرموده است: ای ابوبکر چگونه با مردم به جنگ می

فمن قال ال ان اقاتل الناس حتی یقولوا ال اله اال هللا 

عصم منی ماله و نفسه اال بحقه و حسابه علی اله اال هللا 

 . هللا
)هیچ خدایی نیست جز  "ال اله اال اهلل"کلمه که ام که با مردم بجنگم تا زمانییعنی: من ماموریت یافته

ورند. هر کس این کلمه را بر زبان آورد، خون و جانش از جانب من محفوظ و بیااهلل( را بر زبان 

 "معصوم است جز به حقش و حسابش بر خداست.

. پردازمابوبکر گفت: قسم به خدا هر کس میان نماز و زکات جدایی بیندازد، من با او به جنگ می

ای ـ و در روایتی طنابی که با آن شتر را چرا که زکات حق مال است. سوگند به خدا اگر بزغاله

دادند، از من باز دارند، بر سر منعش با آنان خواهم جنگید. عمر چه به رسول خدا میبندند ـ از آنمی

ا برای جنگ با آنان ی ابوبکر رسوگندبه خدا جز این نبود که من هم دریافتم که خداوند سینه گفت:

 اند.این داستان را مسلم و ابوداود و نسائی نیز آورده 1کرده، و بعدا دریافتم که او بر حق است.گشاده 

شود، مگر نزد ها داللت ورزد، دیده نمیها عبارتی که بر مشارکت او در این جنگاما در الفاظ آن

د محمود شاکر آن را صحیح دانسته، بعد از ه احمی کبا سندغیر قوی اما نزد احمد  با سندهم نسائی، آن

همراه با ابوبکر )با مرتدین( جنگیدیم و یقین "آورد ـ که گوید:را می ابوهریرهنقل این داستان ـ سخن 

 2"حاصل کردیم که این عمل عین رشد و هدایت است.

بوهریره با عالء مصاحبت و رفاقت ا دال روایتی آمده که 3االغانی از طریق سیف پسر عمردر کتاب 

های گاه که ابوبکر او را به جنگ مرتدین فرستاد، و مشارکت او در جنگباشد آنمیابن الحضرمی 

                                                           
112و  11/صص1بخاری ج  - 1  
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ای است در دریای خلیج ی دارین ـ که جزیرهفتح منطقه وجا منطقه هجر در بحرین و محاصره آن

جا را فتح کردند و مکعبر ـ که ن آنبودند، مسلمانا ها بر آن استیال یافتهمقابل بحرین ـ که فارس فارس 

رفتیم و "گوید:در این زمینه می ابوهریرهجا بود ـ فرار کرد، آنها در تعیین شده از سوی فارسحاکم 

راه افتادیم تا به بحرین رسیدیم، بعد به جلو تاختیم تا به کنار دریا رسیدیم، عالء گفت: بروید، بر اسب 

اسبان ما تجاوز آب دریا از زانوی خت، او رفت و ما هم با او رفتیم و خود تاخت و خود را به دریا اندا

جا ما را دید سوار بر کشتی خود شد و گفت سوگند ی کسری در آنکرد، چون ابن مکعبر، نمایندهنمی

 ".نشینی کردعقببه سرزمین فارس  سوار بر کشتی خود، جنگیم وها نمیبه خدا ما با این

 های ارمنستان و اطراف گرگان:رموک و جنگی یحضور او در واقعه

را آن صابهن حجر نیز در االبا 1ی یرموک ذکر کرده است.حضور او را در واقعه ماجرای اکرسن عبا

اکر. ابن خلدون گوید: ابوهریره در زمان خالفت عثمان پسر عفان با ساما به نقل از ابن ع 2آورده

هایش با ترکان به شهادت رسید، چون عبدالرحمن در جنگ عبدالرحمن پسر ربیعه امیر ارمنستان بود،

ها بودند، راهی منطقه گیالن و گرگان بعضی از لشکریان که ابوهریره و سلمان فارسی نیز جزو آن

 3شدند.

چه از سیاق ا اطراف آن هنوز ناامن بود. چنانی گرگان در زمان حضرت عمر فتح شده بود، اممنطقه

چه که کند. آنآید و بر حضور ابوهریره در این اماکن داللت مین برمیکالم ابن خلدون این چنی

حمزه پسر یوسف گفته، ابوهریره همراه کسانی از اصحاب بود که وارد گرگان شدند، هر چند خبری 

 نیاورده است. نجا به میاهای اطراف آناز مشارکت او در جنگ

های اطراف گرگان، ی یرموک و جنگواقعه آید، بعد از مشارکت دری او برمیکه از سیرهچنان

کرد و به طور کلی به کسب علم روی آورد و هیچ  غخود را برای نشر و حفظ و فهم حدیث تفری

 ام. گواهی دال بر حضور او در فتوحات عراق و مصر ندیده

ها گی اصحاب در جنشود، چون همهها به عنوان عیبی بر او تلقی نمیی جنگاین انصراف از بقیه

اند، بلکه دولت تازه تاسیس و عملیات انشا و ایجاد تنظیمات اداری جدید نیرو و فتوحات شرکت نداشته

برد و مرکز خالفت در مدینه کرد و با خود میو تالش، بخش بزرگی از اصحاب را استهالک می

باشند. این است ی علمی و تربیتی نگهبان حکومت نیازمند برخی از اصحاب بزرگوار بود که از ناحیه

بینیم برخی از اصحاب خود را به این امر مهم اختصاص داده بودند. به عبارت دیگر خود عمر که می

داد، ها و فتوحات را نمیها اجازه شرکت در جنگها را موظف به این کار کرده بود و به آنآن

                                                           
112ام اما استاد الخطیب آن را آورده است. ص را ندیدهمن آن 741ص  42تاریخ دمشق ج  - 1  

111/ص7االصابه ج  - 2  

1074/ص7تاریخ ابن خلدون ج  - 3  
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و ترسیخ دستگاه اداری  ( ماموریت تقویترضی کسانی بود که به امر عمر )ابوهریره نیز از جمله

داشت و برای مدتی به فرمان عمر امیر بحرین بود، اما اهتمام او به علم و نشر آن و  حکومت را به عهده

زندگی ابوهریره را در  یی اصلهای فکری و اعتقادی دولت اسالمی طبیعت ممیزه و شاخصهحفظ پایه

 دهد. این مرحله تشکیل می

و جنگجو، به شمشیر خود جنگید و به قلب و نفسش، اوصاف جهاد و ی مجاهد این است ابوهریره

های فضل و آداب آن را یاد گرفت تا آن را برای ما روایت کند تا از خالل ابواب جهاد ـ در کتاب

قوانین جهاد را به امت یاد دهد و امت را بر آن  وحدیث ـ چون یکی از بارزترین اصحاب ظاهر شود 

 برای جهاد و مبارزه.ها همت یی معلم و تحریک کنندهبر تو باد ای ابوهریرهتشویق کند. رضای خدا 
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 او به اخالق ایمان آورندگان:  ستگیآرا

بود ـ  هالبد این همراهی دایمی و مصاحبت همیشگی با رسول خدا ـ که ابوهریره افتخار آن را یافت

نموده است که آثار این تربیت در  یمانچنان تربیت اینتایج و آثاری به بار آورده و ابوهریره را آن

 بسیاری از میادین اخالقی و علمی او نمایان است.

داد و چون معلم و مرشد و مربی به او بعضی اوقات رسول خدا )ص( مستقیما او را مخاطب قرار می

ها نین آرترین بندگان خواهی بود. قانع باش، شاکرتگاه بندهابوهریره اهل ورع باش، آن"فرمود:می

گاه مؤمن خواهی بود. چه را برای خود دوست داری، برای مردم دوست داشته باش، آنخواهی بود. آن

ی گاه مسلمان خواهی بود و کم بخند، زیرا خندهکار باش، آنی خوب و نیکوگانت همسایهبا همسایه

 1"میراند.فراوان قلب را می

بر تطبیق و عملی کردن آن بس حریص بود. این  این وصیت را به خوبی فهم و درک کرد و ابوهریره

بینیم ایم. در فصل آینده او را میو سخت زیست یافته ،است که او را ورع و دور از دنیاپرستی و اموال

یابیم دار مردم میهای واقع شده میان اصحاب به دور است. او را دوستو فتنه حکومتداریکه کامال از 

ها نیکوکار و مهربان مارد و بر فهم حدیث به آنان حریص است. با همسایهگکه به تعلیم آنان همت می

در فصل آتی، ستایش عمار از او  2کند.است. عمار پسر یاسر )رض( به فضل و بزرگواری او اعتراف می

م یابیکند. او را میچه بعدا از وی نقل می پسر شقیق نیکوکار بود، چناناش عبداهللبینیم با همسایهرا می

افتاد. همچنان که ذکر کردیم، به هنگام یاد رسول ها به گریه میکه از خنده دور بود و در بیشتر مناسبت

ها به صفات دیگر مرگ حسن و شهادت عثمان. عالوه بر این خبر گریست یا هنگام شنیدنخدا می

 ها خواهیم پرداخت.بود که انشاءاهلل در آینده به ذکر آنآراسته ایمانی 

                                                           
  1- سنن ابن ماجه 1410/7 با سند حسن 417/1

  2- پیشین 
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 یت و توجه ابوهریره به قرآن و حفظ آن:عنا

آیند. رسول خدا )ص( های ایمان به شمار میاز نشانه حفظ قرآن و عنایت به آن و یادگرفتنش

بهترین مسلمان را کسی معرفی کرده که مشغول تعلیم قرآن به دیگران و تعلم آن باشد و در این رابطه 

ترین شما کسی است که قرآن را یاد گیرد و آن را به به 1"خیرکم من تعلم القرآن و علمه"فرماید:می

 دیگران یاد دهد.

گیرد و با تمام توان در یابیم که در هر کار خیری از دیگران سبقت میبه همین خاطر ابوهریره را می

تالش است تا این خیر را به دست آورد و ابوهریره قرآن را نزد ابی پسر کعب دور کرد و تالوت آن را 

 2رفت.از او گ

ها را تایید کرده است و یکی از چهار نفری است که رسول خدا )ص( حفظ خوب قرآن آن یْبَاُ

و ابی پسر کعب ابوحذیفه از عبداهلل پسر مسعود و سالم موالی "چهار نفر یاد بگیرید: زفرمود: قرآن را ا

 3"پسر جبل. ذو معا

قاع مخزومی مدنی یکی از ده قاری مشهور ابوهریره بعد از آن قاری قرآن شد و ابوجعفر یزید پسر قع

قرآن را نزد او یاد گرفته عبداهلل پسر هرمزاالعرج نیز 4و امام در قرائت، قرآن را نزد او یاد گرفته است.

 5نعیم مدنی مشهورترین قراء هفتگانه، قرآن را از اعرج یاد گرفته است. وپسر عبدالرحمن پسر اب که نافع

شود و در هر حرفی که ی از اجر نصیب خود نموده که هرگز خشک نمیاچنین ابوهریره چشمهاین

برای  کندتلفظ و نطق کرده و می ]قرآن را[ هر مسلمانی از عصر تابعین تا به امروزه و تا قیام قیامت بدان

 .ای استاو نیزحسنه

که سخن است. چنانابوهریره کل قرآن یا قسمتی از آن را به افراد دیگری غیر از این دو امام یاد داده 

ی بقره و آل عمران را از سوره"گوید:کند و میف بر آن داللت میومیناء موالی عبدالرحمن پسر ع

 6"ام.دهان ابوهریره دریافت کرده

ها کسی چون ابوریه علیه ابوهریره به دهن کجی ی اینکه بعد از همه آیا جای تعجب بسیار نیست

ها دستور داده قرآن را از اه چهار نفری که رسول خدا )ص( به آنبپردازد و عدم ذکر نام او را همر

                                                           
  1- بخاری ج 9/ص789

  2- غایهالنهایه فی طبقات القراء البن الجزری ج 1/ص820

789ص/9 ج بخاری - 3  

837/ص7النهایه جغایه - 4  

888/ص7النهایه جغایه - 5  

با سند صحیح 797العلل و معرفه الرجال لالمام احمد ص  - 6  
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ی یکی از موالی نیز ارتقا پیدا نکرده است. او به درجه دها دریافت کنیم، دلیل نقص او دانسته و بگویآن

ها دیده در میان آن حذیفهکه نام سالم موالی ابویعنی نام ابوهریره با این چهار نفر نیامده، در حالی

 هـ.ق 14شود، پس بنا به زعم ابوریه سالم از ابوهریره افضل وبرتر است. ما به فیلسوف قرن می

کدام از ابوبکر و عمر و عثمان و علی نیامده است، آیا با این وصف گوییم: در این حدیث نام هیچمی

جواب ما  ن،ی راشده افضل است؟ جواب شما به این سوال هر چه باشد، عین آسالم از این چهار خلیفه

حذیفه از ابوبکر و  وی شما سالم موالی ابنسبت به ابوهریره و عدم ذکر نام او خواهد بود و بنا به اندیشه

ی که منجر به این ای انحرافی و مریضی است اندیشهعمر و عثمان و علی افضل است و چه اندیشه

 1گمان باطل و زعم فاسد شود.

 عبادت فراوان ابوهریره )رض(:

ابوهریره را هفت شبانه روز مهمانی کردم او و همسرش و "عثمان النهدی منقول است، گفت: وباز ا

خواند، بعد دیگری را از آمد، نماز شب میآمدند. این یکی میغالمش در سه ثلث شب به دنبال هم می

 2"کرد.خواب بیدار می

من شب را به سه قسمت "گوید:می ]به نقل از او[ ی ابوهریره در هر شبعثمان در مورد شیوه واب

شوم و یک داری مشغول میخوابم و یک ثلث آن به قیام و شب زندهکنم. یک ثلث آن میتقسیم می

ها و گناهان انسان مسلمان لغزش 3"شوم.آوری احادیث رسول خدا )ص( مشغول میثلث آن به یاد

روز هزار بار همانا من در هر شبانه"وید:بینیم که گشمارد، لذا ابوهریره را میی خود را بزرگ میصغیره

 یکی از سخنان  4"ی گناهان من است.کنم و این مقدار به اندازهاز خداوند طلب بخشش و غفران می

، سخنی است که ابن حجر از اسماعیلی نمایدداللت میو توسلش لطیف او که بر کثرت دعا زیباو

ها کسی است که به سالم کردن بخل ورزد. انترین انسبخیل"کرده که )ابوهریره( گوید: روایت

شنبه را روزهای دوشنبه و پنج ابوهریره )رض(" 5"ها کسی است که از دعا عاجز باشد.ترین آنناتوان

 6"گرفت.ی سنت میروزه

                                                           
122ریه ص ظلمات ابی - 1  

828/ص7سند احمد ج  107/ص2بخاری ج  - 2  

  3 37/ص1الدارعی ج  -

82/ص1تذکره الحفاظ ج  - 4  

ی بر شرط بخاری و گفته با سند 413/ص11الباری ج فتح - 5  

47/ص8مصنف ابن ابی شیبه ج  - 6  
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گفتند و مردم نیز به تبعیت آمدند و تکبیر میالحجه به بازار میاو و حضرت عمر ده روز اول ماه ذی

ورزید و در عین حال بر دو رکعت نماز فجر بسیار تاکید می 1دادند.آنان، تکبیر سر می از تکبیر

 2"فجر را ترک مکن ولو در راه و سوار بر اسب باشی. ]نماز سنت[ دو رکعت"گفت:می

 ابوهریره و امر به معروف:

ها را ود تا آنیکی از کارهای ابوهریره رفتن به مساجد پراکنده و متفرق انصار در اطراف مدینه ب

یق و دادن درس حدیث در رتعلیم دهد و به آنان حدیث بیاموزد. همچون رفتن او به مسجد بنی ز

قیان دلیل بر این مدعا است چنانچه در فهرست افراد رفراوان بودن افراد راوی حدیث در میان ز 3جاآن

 روایت کننده از ابوهریره خواهیم دید.

ی بنی عامر بر او گذر کرد: گفته شد این مرد از دی از طایفهمر"کرده که: روایتحاکم از او 

و در این  او را به نزد خویش فرا خواند ابوهریرههایی است که بیشترین سرمایه را دارند، ی انسانجمله

مورد از او سوال کرد. در جواب گفت: بلی درست است، زیرا من صد شتر سرخ رنگ، صد شتر رنگ 

از گوسفندان دارم. ابوهریره گفت: تو را از شترهای سبک وزن و گوسفندان  ، و چنین و چنانگندمی

فرمود: )...( و حدیثی طوالنی نقل دارم، زیرا من شنیدم که رسول خدا )ص( میسم شکافته بر حذر می

کرد که اگر بر این حیوانات ستم ورزد، باعث به آتش جهنم در افتادن او خواهند شد. این حدیث در 

 شده، اما داستان این مرد عامری در صحیح مسلم وجود ندارد.روایت  مصحیح مسل

کرد، بر آن ایستاد و گفت: ای اهل بازار به راستی  عبوربازار مدینه برهیتمی نقل کرده که ابوهریره 

میراث  چه عجب عاجز و ناتوان هستید! عرض کردند چرا این چنین است ای ابوهریره؟ گفت:شما 

روید سهم خود را از آن دریافت اید؟ چرا نمیشود و شما اینجا نشستهیم میرسول خدا )ص( تقس

رفتند و ابوهریره به انتظار به سوی مسجد کنید؟ گفتند: در کجا؟ گفت: در مسجد. همگی به سرعت 

بازگشت آنان در جای خود ایستاده بود. وقتی برگشتند گفت: چه سهمی از آن دریافت کردید؟ گفتند: 

جا نیافتیم که تقسیم شود. ابوهریره گفت: کسی را ه وارد مسجد شدیم، اما چیزی را در آنای ابوهریر

ند و دیگرانی که قرآن ندخوادر مسجد ندیدید؟ گفتند: بلی دیدیم، کسانی را دیدیم که نماز می

کردند. ابوهریره گفت: خاک بر سرتان. این خواندند و کسانی که از حالل و حرام صحبت میمی

 4ث محمد )ص( است.میرا
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شویم او را از منکری که در آن خیزد که مجبور میآید و به اقداماتی برمیاکنون یکی میاما هم

ال حول "کند. و دارد علیه مرد امر کننده به معروف )ابوهریره( دهن کجی میاافتاده بازداریم 

 والقوه اال باهلل

 او با مادرش:رفتار نیک 

شود، بزرگتر از نعمت ایمان و ثبات بر آن نیست و هیچ دعایی که می هیچ نعمتی که نصیب انسان

 برایش تر از این نیست کهتر و باارزشکنی، درستات مییا کسی از اعضای خانوادهدوستت برای 

رو جا دارد کند، از ایندعای ایمان و هدایت بکنی. جز فرد مومن کسی ارزش این دعا را احساس نمی

و مسلمان شدن او  که ایمان آوردن هگاابوهریره چه نیکی بزرگی با مادرش کرد، آنما تصور کنیم که 

 را آرزو کرد و سبب اسالم آوردن او گردید.

کردم. یک روز او مادرم مشرک بود و من او را به اسالم دعوت می"گفت:کرده روایت مسلم از او 

که از آن ناراحت شدم، گریه کنان در گوش من نهاد  رسول خدا )ص(را دعوت کردم. سخنی راجع به 

خواندم، آن آمدم. عرض کردم ای رسول خدا مادرم را به دین اسالم فرا می رسول خدا )ص(خدمت 

را نپذیرفت، امروز نیز او را دعوت کردم. سخن بدی راجع به شما از وی شنیدم. از خدا بخواه که مادر 

 "هریرهم اهد ام ابیالله"فرمود: رسول خدا )ص(را هدایت کند.  ابوهریره

ی دعای رسول خدا را به مادرم جا خارج شدم تا مژدهرا هدایت کن. فورا از آن ابوهریرهخداوندا مادر 

بدهم. چون آمدم و به سوی دروازه رفتم، دیدم بسته است. مادرم از داخل صدای پای مرا شنید و 

 شنیدم. یدر جای خود بایست. من صدای خش خش آب را م ابوهریرهگفت: ای 

که روبند خود را گوید: مادرم غسل کرد و باالپوش خود را پوشید و با عجله قبل از اینمی ابوهریره

ه اال هللا و اشهد ان ل"اشهد ان ال ا ابوهریرهببندد، بیرون آمد و گفت: ای 

دهم دهم که هیچ خدایی جز اهلل نیست و گواهی میگواهی می محمدا عبده و رسوله"

گریستم، به نزد رسول خدا که از فرط شادی میی اوست. گوید: در حالینده و فرستادهکه محمد ب

هریره گفتم ای رسول خدا مژده بده که خداوند دعای تو را مستجاب فرمود و مادر ابی و برگشتم

 1و پسندیده است.نیکو هدایت یافت. رسول خدا حمد و ثنای خدا را به جا آورد و گفت: 

 روایتصحیح از او  با سندهای دیگر ابوهریره با مادرش روایتی است که ابن سعد ی نیکیاز جمله

گوید: یک دانه خرما را خوردم و گوید: رسول خدا )ص( دو دانه خرما به او داد. ابوهریره میمیکرده 

م ی دیگر را در دامنم گذاشتم. رسول خدا )ص( فرمود: چرا این دانه خرما را برداشتی؟ عرض کرددانه
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دانه  را خوردم و دورا بخور من دو عدد خرمای دیگر به شما خواهم داد. آنبرای مادرم. فرمود آن

 1به من داد.]برای مادرم[ خرمای دیگر 

کند. او ترین نمونه و صورت محبت ابوهریره را به مادرش برای ما بازگو میعبداهلل پسر وهب صادق

کرده که: ابوهریره هر  روایتاز طریق سعید پسر ابی هالل  رفته وی شیوخ بخاری به شمار میاز جمله

که کوچک گفت: مادرم خداوند تو را جزای خیر دهد که مرا زمانیرفت و میروز به نزد مادرش می

سالی با من گفت: پسرم، خداوند تو را جزای خیر دهد که در بزرگبودم، تربیت کردی. مادرش می

  3ایت را نقل کرده است.بخاری نیز این رو 2نیکی کردی. 

آید که احتمال دارد بر اثر پرخوری گرفتاری مرض سوء هاضمه شده باشد و مادرش از حال یکی می

بگشاید، بعید است که بتوانند  گوییطعنو فرط گرسنگی به خود بپیچد، بعد علیه ابوهریره دهان به ذم 

 ای به ابوهریره وارد کنند یا از او انتقام بگیرند.ضربه

 :شنگشتنمغرور و او  فروتنی علمی

ی قوی او را ی قوی از دیگر صحابه جلوتر بود. اما این حافظهمندی از حافظهابوهریره )رض( در بهره

کند نفریفته بود تا خود را برتر از دیگران بداند. پسر ابی شیبه، سخن او را در رابطه با ابن عباس نقل می

گفت: رفت، خطاب به او میترین صحابه به شمار میسنی یکی از کمکه ابن عباس از نظر سنکه با این

 تر هستی.تو از من بهتر و عالم

بینیم که در مقابل تابعی بزرگوار عمرو پسر اوس ثقفی متوفای در صورت دیگری ابوهریره را می

دالرحمن دهد و در جواب گروهی که عبیکی از اقران عروه پسر زبیر فروتنی نشان می هـ.ق 22سال 

که عمرو پسر اوس در میان کنید در حالیاز من سوال می"گوید:سر لبیبه در جمع آنان بود میپسر نافع پ

 4"شما وجود دارد.

آید ی متکبر و متعفن الفکر و متحجر العقل میآری! تواضع ابوهریره چنین است. مع الوصف ابوریه

 زد. هیهات!خواهد از ابوهریره انتقام بگیرد و بر او بتاو می

 درنگ کردنش در فتوا و اهلیتش برای آن:

 ـ ها روایت کرده استفتوا از آنچه که به عنوان در آن ـ ابن حزم سیزده نفر از متوسطین صحابه را

خدری، عثمان، ابوسعیدهاست. سایرین عبارتند از: ام سلمه، انس، نفر چهارم آن ابوهریره برد کهنام می
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ها تنها سیزده آن"و ابوبکر. بعد گوید: ذالزبیر، ابوموسی، سعد سلمان، جابر، معاعمرو، ابن   بنعبداهلل

بعد هفت نفر دیگر را بر  "نفرند که ممکن است از فتوای هر کدام از آنان جزو کوچکی جمع شود.

گزید. زیرا تثبت و ترسید و از آن دوری میاز فتوا خیلی می ابوهریرهافزاید. با این وصف ها میآن

کردند و در داران است. بسیاری از سلف از صدور فتوا خودداری میحتیاط در فتوا جزو عرف ایمانا

 دادند. یافتند خود جواب نمیی فتوا را میکه کس دیگری شایستهصورتی

یقین فتوا  حصول هر کس بدون تحقیق و"فرمود: رسول خدا )ص(کرده که  روایتدارمی از او 

 1"برای او فتوا داده، به گردن اوست.صادر کند، گناه کسی که 

بود، از صدور آن خوف ابوهریره از عواقب فتوا به حدی بود که هرگاه در مورد فتوایش متاکد نمی

چه افراد مغرض در مورد کرد. بر خالف آنورزید و در مورد آن از دیگران پرس و جو میاجتناب می

ماهی شناور خوردن چون اهل بحرین در مورد حکم رده که کروایت گویند، امام بخاری از او وی می

در مورد آن از عمرو سوال "و گفت: "هیچ اشکالی ندارد."گفت:بر روی آب از وی سوال کردند،

 2"ام، او نیز چنین جواب داده است.کرده

که یک مربوط به طالق که در مورد برخی از امور کرده که بعد از اینروایت سعید بن منصور از وی 

، برای بار دوم از حضرت ه بودی آن مشکالتی برایش پیش آمداز وی سوال کرد و درباره یبحرین فرد

 3عمر سوال کرد.

 ها و سرپرستی افراد یتیم:سخاوت ابوهریره و آزادسازی بردگان و نیکوکاری با آن

 دا )ص(رسول خکسی را از یاران  در مدینه اقامت گزیدم، ابوهریرهبا "فاوی روایت شده که:طاز 

  4"ندیدم. ابوهریرهنوازتر از و مهمانری[ ذا]در خدمتگتر چابک

نشسته بودیم.  (واقع در عقیق)با ابوهریره در زمین او "است که:از حمید پسر مالک پسر خیثم منقول 

گفت: پیش مادرم  ابوهریره"حمید گوید: "مردی از اهل مدینه سوار بر شتر نزد او به مهمانی فرود آمد.

او )رفتم(  "گوید: "گوید غذایی برایمان درست کند.رساند و میبه او بگو پسرت به شما سالم می برو و

را روی سرم هم سه قرص نان جو و مقداری روغن زیتون و نمک را در یک سینی گذاشت، آن

رای تکبیر زد و گفت: سپاس ب ابوهریرهرا جلو ایشان گذاشتم، . وقتی آنآوردمها گذاشتم و به نزد آن

 5"که غذای ما جز دو سیاه )خرما و آب( چیز دیگری نبود.این خدا که ما را از نان سیر کرد، بعد از
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مروان صد دینار برای ابوهریره فرستاد. بعد کسی "مروان روایت شده که:ی نویسنده از ابی الزعیزعه

ام. گفت: چیزی از آن نزد من دهدینارها را به اشتباه نزد شما فرستا را دنبال او فرستاد و گفت: من این

 بداند کن. مروان گفت: هدف مروان نیز همین بود که کم ، در مقابل آن از سهمیه بخششمنمانده است

 1"دارد.بخشد یا نزد خود نگه میآیا ابوهریره آن را به دیگران می

گیرند که بخشش که نویسندگان این زمان از پیروان یهود بر ابوهریره خرده می جاستاما تعجب این

گیرند که پول و هدیه از موسسات کفر دریافت را از امیران پذیرفته است و این را بر خود خرده نمی

که دریافت ابوهریره )رض( همچون سایر صحابه منحصر به آن مقدار از اموال بوده دارند. در حالیمی

در دوران پیری به  ،کردن فارغ تعلیم و خود را برای نیرومندی و جوانی،دوران که امرا در مقابل جهاد 

های امروز مبالغی به عنوان حقوق بازنشستگی به خدمتگزاران و که دولتدادند. چنانآنان می

دهند و مردی از همین قماش کارمندان، یا به عنوان هدیه و بخشش فراغت از کاری یا جوایز تالیف می

های فرومایه و حقیر خرج را در راهدارد و آنتگی کالنی دریافت میس)محمود ابوریه( حقوق بازنش

المال دریافت کرده و آن چرا؟ چون مبلغی پول از بیت گشاید.کند. سپس به نقد ابوهریره دهان میمی

 را در راه مساعده و کمک رسانی به مسلمانان خرج کرده است!؟

خدری از بندگی آزاد کرد.  را با مشارکت ابو سعید (سلم مدنیمابا )ابوهریره )رض( اغر بن سلیک 

اوایل کوفه از وی روایت نقل محدثین به کوفه آمد و جزو محدثین گردید و  راز آن پس اغ

 2کردند.می

کرده که ابوهریره در ذالحلیفه نزدیکی مدینه اقامت گزید و در  روایتابن سعد از طریق واقدی 

 3د.اش بخشیای داشت که آن را به بندگان آزاد شدهمدینه خانه

تحت کفالت و سرپرستی خود درآورد. نامبرده در  ابوهریره معاویه پسر معتب هذلی را که یتیم بود،

چنان تربیت و تعلیم داد که بعدها یکی از راویان تابعی گردید و او را آن 4زیست.ی او میحجره

سرپرستی و 5اند.روایات فروانی از ابوهریره نقل کرده است که در مسند امام احمد و غیر آن آمده

شود صاحب آن به کفالت افراد یتیم یک خصلت ایمانی است که اگر فرد صادق باشد، باعث می

سر سعد الساعدی از رسول خدا )ص( نقل کرده آمده بهشت داخل شود. زیرا در روایتی که سهل پ

گشتان شهادت و وقتی گفت این چنین، ان "چنین با هم در بهشت هستیم.من و سرپرست یتیم این"است:

 6"و وسط را به هم جفت و متصل کرد.
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همت  نیز در کنار کفالت و طعام دادن، به تادیب و تربیت و تعلیم او ی یتیمسرپرست کننده فرداگر 

 گمارد، بی گمان اجرش چند برابر خواهد بود.

اشته، یا این اخبار و روایات بر این واقعیت داللت دارند که ابوهریره )رض( در دو حالت قرار د

را در راه خدا و آزاد سازی بندگان و مساعدت که ثروت و مالی نزد او وجود داشت که آناین

چه خداوند زیست و به آنکه محتاج و فقیر میکرد و یا اینسرپرستان صرف مینیازمندان و کفالت بی

و آن را به دیگران پذیرفت المال را میکرد. یا هدیه و بخشش بیتکرد، اکتفا میبرایش میسر می

داد و همچون حالتی با حالت قبل از آن )انفاق و ها را در آن سهیم و شریک قرار میبخشید، یا آنمی

 آید.کفالت و ...( جز از دست افراد مخلص برنمی

 تربیت نیکوی فرزندانش:

رزند د. فداپرورش می کاریابوهریره )رض( اعضای خانواده و فرزندان خود را بر زهد و نیکو

خود را  یی و زهربکه راویان بزرگواری چون شعداد، چنانخویش محرر را به نیکی تربیت و تعلیم 

که این گرفتند. چنانشد، آن را از او میرفت و فوت میان مییافتند و اگر حدیثی از ذهنشنیازمند او می

ای دخترم، "گفت:به او می خواهد آمد و دختر خود را بر پارسایی تربیت نمود و دیگر یمطلب در فصل

ترسم که ترسم و لباس حریر مپوش، زیرا میهای آتش میلباس زراندود مپوش، زیرا بر تو از شعله

 1"گرفتار سوختن شوی.

های لباس پاریسی به خیابان بیاید، اما رود دخترش با آخرین مدلآید که احتمال میحال یکی می

 ند. هیهات و اهلل.کعلیه ابوهریره دهن کجی و بدگویی می

 های ابوهریره:شوخی

شود گیرد و مورد الفت دیگران واقع میدیگران الفت می ان مسلمان شاداب و خوش رو است، باانس

 و هنگام مالقات با دیگران لب به خنده است. ابوهریره نیز چنین بود. 

بر جای خود ره را به ابن سعد بسند صحیح از ابی رافع نقل کرده است که: گاهگاهی مروان ابوهری

ابوهریره با داشتن این منصب بر االغی ـ که به روایت عفان، زیر پاالن و به روایت  گماشت.مدینه می

رفت داد و راه میشد و ریسمانی از لیف خرما در سر خود قرار میبست ـ سوار میعارم پاالن بر آن می

ها که شب آمد. بعضی اوقات نیز به میان بچها باز کنید امیر گفت راه ررسید میمی ن به کسیچوو 

ناگهان خود را به وسط آمد و ، مییعنی بازی کالغ بودند "لعبه الغراب"هنگام مشغول بازی موسوم به 

بعضی اوقات کردند. ترسیدند و فرار میها می. بچهکوبیدرا بر زمین می انداخت و پاهای خودها میآن
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ها را برای امیر بیاورید. گفت استخواند و هنگام چیدن سفرده میکرهم مرا به صرف شام دعوت می

 1شد که گوشتی در کار نیست، بلکه غذا نان خیس خورده با زیت است.بعدا معلوم می

که کرده که: ابوهریره به بازار آمد در حالیروایت پسر ابی مالک قرظی  ثعلبهابونعیم اصفهانی از

و آن روز به نیابت از مروان، امیر مدینه  بود. گفت ای ابن ابی مالک ای از هیزم بر پشت داشت. ابسته

که کوله بار هیزم بر دوش داشت، گفت: راه را بر امیر باز کنید. گفتم: همین اندازه کافی است. در حالی

 2راه را بر امیر باز کنید.

گیرند ها را بر او خرده میزنند، )امثال گولدیزهیر( این نوع شوخیکه بر ابوهریره طعن میاما کسانی

فجر االسالم  یآید که نویسندهدانند. از ظاهر چنین بر میی ضعف و قلت عقل او میو آن را نشانه

چه که پیرامون ابوهریره داند. لذا در آن)منظور آقای احمد امین مصری است( این رای را پسندیده می

کند و متاسفانه در میان گوید، اشاره مینادرش میچه که ابن قتبیه در آراء و نظریات نوشته، به آن

کند. بی شک میتوقف ورزد و روی آن ی او بر این مورد تکیه میی محاسن و اخالقیات پسندیدههمه

وی و نشان دادن آن به شکلی زشت، هیچ پایه و  حال این رفتار ناشایست با ابوهریره و تحریف حقیقت

هرگز مزاح کننده و دوستدار رویانه، شوخیان در شکل و مظهر خوشاساسی ندارد. زیرا ظاهر شدن انس

و خفت عقل او  شخصیت ای از اضطرابکاهد و هرگز به عنوان مظهر و نشانهاز قدر و منزلت او نمی

طبع العقل تلقی کنیم و هر انسان خشکطبع را خفیفشوخگوی شود. وگرنه بایستی هر لطیفهتلقی نمی

 3ی وافر بدانیم.دارای اندیشهو خردمند اخمو را 

 "مهذار"ی ح و مهذار بوده و در تفسیر کلمهابوریه گمان برده که ابوهریره مردی اهل مزا

های هایش سخنان پست و لغزشهذر یعنی کسی که فراوان حرف بزند و در میان حرف"گوید:می

شود. زیرا ما نویسان تلقی میو تاریخ خیبر خدا و بر ابوهریره و تار این افترا "زبانی فراوان مشاهده شود.

یا تابعی یا تاریخ نویس موثق را نام  یگوییم: تو تنها یک صحابطلبی به ابوریه میاز باب تحدی و مبارزه

معرفی کرده باشد و اگر نتوانی چنین شاهدی را بیاوری معلوم است که تو از  "راهذمببر که ابوهریره را :

 دهند.ها را مورد اهانت قرار میه خرد و عقل انسانگویانی هستی کی دروغجمله

اخالقی است که  یلبخشی از فضاهایی که ابوهریره بدانها شهرت یافته و معروف است،اما مزاح

های مردم گردیده است و مزاح هم به ذات ی آن محبوب دلخداوند به او ارزانی داشته و به واسطه

بایست تندخویی و بود، میچنین میندیده نیست و اگر خویش در دین اسالم امری مکروه و ناپس

در اسالم امری محبوب تلقی شود. پس حاشا بر خدا و رسولش که این خصلت را  طبع ورفتار خشونت

ولو کنت فظا غلیظ "فرماید:که خداوند خطاب به رسولش میدر حالی دوست بدارند،
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دی، از پیرامون تو پراکنده دل بوو اگر درشتخوی و سنگ" لکحومن  نفضواالقلب ال

 .شدند می

اهلل شود، زیرا رسولآور تلقی نمیهای شریف و بزرگوار به عنوان اخالقی عیبمزاح کردن نزد انسان

کردند و در میان صحابه کسانی وجود داشتند می حمزا همباکرد و یاران نیزنیز با یاران خود مزاح می

یت حدود شریعت و اخالق شهرت داشتند که ابوهریره نیز یکی که به انجام مزاح سالم و محدود به رعا

کرده که یاران رسول خدا  یتروا از بکر پسر عبداهلل  المفرداز افراد این مجموعه بود. بخاری در االدب 

انداختند و چون زمان حقایق فرا کردند و آن را به سوی همدیگر می)ص( با هندوانه و خربزه بازی می

 آنان مردان واقعی بودند.رسید، تنها می

های ابوهریره را بر او خرده بگیرد، در آری! یاران رسول خدا چنین بودند و هر کس مزاح و شوخی

ان نیکو و شایسته را بر دواقع یک امر مباح از نظر دین را انکار کرده و یک اخالق نیکوی محبوب مر

 1ها خرده گرفته است.آن

ها از ابوهریره دلیل بر تکرار آن در زندگی وی نیست، شاید در تانالزم به ذکر است که نقل این داس

ها شوخی و مزاح هم با کسانی که خواسته با آناز وی سر زده باشد، آنشوخی ی عمر، یک موردهمه

گویی و مزاح نزد مسلمانان مشهور است. زیرا اگر زمان جدیت و تالش و جهاد فرا ی بذلهکند. روحیه

گوید: صحابی که بکر پسر عبداهلل در توصیف آنان میمردان واقعی بودند. چنانها رسید، آنمی

کرد که آورد یا کاری میبزرگوار نعیمان )رض( در مجلس رسول خدا )ص( سخنی بر زبان می

 آورد.اهلل را به خنده میرسول

غ و شتم و بدی، بر ی سخنان دور از درورویی و مزاح به وسیلهصالحان و نیکان نیز در تبسم و گشاده

 کردند.اخالق و رفتار رسول خدا )ص( بودند و در این امر به او تاسی می

خندید که آب دهانش بیرون چنان میکرد و ابن سیرین آنامام علی )رض( بسیار شوخی می

 2آمد.می

 ها بود.گوترین انسانکرد، شعبی یکی از بذلهشریح )قاضی( در مجلس قضاوت شوخی و مزاح می

کردند، دهان به فحش و ها وقتی مزاح میی اینصهیب اهل مزاح بود. ابوالعالیه اهل مزاح بود، ولی همه

ها یا برخی از شود که این خصلتگشودند و مزاح زمانی مذموم تلقی میدشنام و غیبت و دروغ نمی

 3ها، قاطی آن شده باشند.این
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با مردی که از سبب  ابوهریرهکرده، آمده که روایت  ی آن را از عبداهلل پسر رافعذدر روایتی که ترم

سوال کرد از باب مزاح وارد شد و او را پاسخ گفت. آن مرد  [ابوهریره] کنیهنیگذاری او به اکنیه

 "اند؟قرار داده ابوهریرهی شما را چرا کنیه"گوید: گفتم:می

 "؟کنیفرار نمی آیا از من "گفت:

 1"ترسم.شما می بلی، چون قسم به خدا از"گفتم:

کنند و از سخن شما که فرار میای ابوهریره  گویان از توآری سوگند به خدا باطل"گویم:من هم می

که ترسند و در واقع آننماید، میشان را آشکار مییدرونهای[ حقیقت ]خباثتبرد و آبروی آنان را می

 بزرگ و استواری. کوه ]همچون[ کهراجح و رابح )استفاده کننده( است، تو هستی،

 ...رضی اهلل عنک و ارضاک
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 حفظ حدیث از سوی او و دفاعش از خود:

کرد. او اعتماد فراوانی به خود داشت و بدان تکیه می دتماعی خود بسیار اابوهریره )رض( به حافظه

وید من هیچ یک از اصحاب رسول خدا )ص( را پروا بگدید که آشکارا و بیداشت و هیچ مانعی نمی

این امر هم به این دلیل  1سراغ ندارم که بیشتر از من احادیث رسول خدا )ص( را زا حفظ داشته باشد.

داده بود و در با رسول خدا )ص( را به حفظ احادیث وی اختصاص  خود است که او زمان مصاحبت

را مصاحبت کردم و طی این مدت هیچ چیز به  ص(رسول خدا )سه سال تمام "گوید:این زمینه می

من در هیچ سالی "گوید:روایت دیگری میدر  2"ی حفظ احادیث از او برای من اهمیت نداشت.اندازه

چه را که کردم و آنبودم، احادیث حفظ نمی رسول خدا )ص(به مانند این سه سال که در خدمت 

 3"کردم.فهم و درک می گفت،رسول خدا)ص( می

از وی شخصیتی درست کرده بود که بنا به  ،حفظ حدیثبراین حرص و تاکید از سوی ابوهریره 

ه استثنای عبداهلل پسر عمرو پسر عاص ـ بیشتر احادیث از حفظ داشت. اظهار خودش، از سایر صحابه ـ ب

هلل پسر بیشتر از من احادیث از حفظ نداشتند جز عبدا رسول خدا )ص(هیچ یک از یاران "گوید:او می

کردم و که من تنها حفظ مینوشت، در حالیعمرو پسر عاص، زیرا او عالوه بر حفظ، احادیث را می

از احادیث  ازراه حفظی آمده است که: من تنها ر)لفظ( ابوجعفر الطبدر روایت  4"نوشتم.نمی

ها را حفظ آن تازطریق کتاب هم که او )عبداهلل( هم از راه دلکردم، در حالینگهداری و حفاظت می

با  5کرد، چرا که از رسول خدا اجازه گرفت که احادیث وی را بنویسد و رسول اهلل به او اجازه داد.می

دراز  گردنبرافراشته وسر مستشرقین  یساخته شد گان وآیادوی از  لوجود این آقای احمد امین و امثا

احادیث را  چرا؟ چون او ـ به قول آنان گشایند.دار نمودن ابوهریره میکرده، دهان به بدگویی و عیب

اند ـ یا عمدا ها فراموش کردهکه ایندر حالیشود،ننوشته است و این عدم کتابت مظنه خطا تلقی می

اندـ که در میان صحابه این تنها ابوهریره نیست که اقدام به کتابت احادیث خود را به فراموشی زده

عبداهلل پسر عمرو عاص و علی پسر ابی طالب )رض(، بقیه  ننموده، بلکه جز اندکی از اصحاب چون

نوشتند. حال این شنیدند، نمیها نیز هر چه را از رسول خدا مینوشتند. آنکدام احادیث را نمیهیچ

چون ابن عباس و عایشه و انس و افراد فراوان  بآقایان در این زمنیه که اعتماد و تکیه جمهور اصحا
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آیا شایسته است که ما در مورد احادیث روایت شده  بوده است در سینه یثاحاد بر حفظغیر آنان،

 اند؟که احادیث را ننوشتهی اینهم به بهانهی اصحاب شک به دل راه دهیم، آنتوسط همه

ی احادیث ی آن در صحت همهخواهند به وسیلهپوچی است که می افکنیشبهه این عمل[]آری 

هستیم که  امّی ما امتی"فرموده است: رسول خدا )ص(که ر حالی. دایجاد کنند تشکیکروایت شده، 

 بلکه به جای آن امت روایت و حفظ بودند. 1".آوریمنمی روی محاسبه بهنویسیم ونمی

روایت ها و بیشترین ترین آنبنابراین هیچ غریب نیست که ابوهریره خود را در میان اصحاب حافظ

کند و که احادیث و روایات فراوان نقل میمی شنا سیم را چنین  حدیث معرفی کند، و ما اوی کننده 

. این فراوانی در روایت ه است چه از رسول خدا )ص( و بزرگان صحابه شنیده، همت گماردبه تبلیغ آن

تنها از خوف  احادیث باعث شد که برخی از صحابه از وی بخواهند کمتر احادیث را روایت کند،

رسول خدا )ص(  اوبا فراوان  مصاحبتکه برخی از تابعین که ازافتد، یا این که نکند به خطا دراین

اطالع نداشتند، به تعجب در افتند یا برخی از جاهالن از نسل تابعین عراقی وی را تکذیب کنند و این 

و ،سیهامجوها و ی مورخین، مرکز تجمع یهودیامر جای تامل است که عراق آن زمان به اتفاق همه

رو و در راستای های خبیث علیه اسالم و طعن بر مردان آن بوده است. از اینطرح و اجرای نقشهمرکز 

روایات فراوان و جرئتش بر روایت، ابوهریره به  نقل کردن  گانه فوق و توجیهی برایرد بر طوایف سه

ده برخی از است و خود به بیان اسباب اعتمادش به خود پرداخته و مجبور شبر خاسته دفاع از خود 

فضایل و مناقب خود را ذکر و بازگو نماید. اما نه از باب غرور و خودستایی، بلکه از باب تذکر و 

های پروردگار، و دعوت به سوی در پیش گرفتن روش انصاف و موازنه میان شرایط و تحدث به نعمت

آن اطالع دارند، ولی در  دانند و برخی ازرا نمی ظروف او و کسان غیر او، فرقی که برخی حقیقتا آن

 سپارند. می نیسان و فراموشی اندازند یا آن را عمدا به باد موردش خود را به جهالت می

  مشهورترین دفاع ابوهریره از خویش

در مواضع متعدد آن را ذکر کرده و  ابوهریرهروایتی است که  مشهورترین دفاع ابوهریره از خویش

 ی ما نزد خداوند موعدی داریم کهکند ـ و همهاحادیث فراوان نقل می ابوهریرهگویند می"فرماید:می

گویند چرا مهاجرین و انصار مانند او شویم و میواقع میمحاسبه گردیم و مورد به نزد وی برمی درآن 

گویم: برادران مهاجر در بازار مشغول کاالهای خویش کنند؟ در پاسخ میاحادیث فراوان نقل نمی

های خود، اما من مردی فقیر و ندار بودم، همراه و دران انصار هم مشغول باغداری و سرمایهبودند و برا
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ها کردم و بدین وسیله در زمانی که آنمالزم رسول خدا، و در مالزمت با وی شکم خود را سیر می

 1"کردم.کردند من فهم میها فراموش میچه را که آنکردم و آنغایب بودند، من حضور پیدا می

بودم و بیشتر از سایرین با  ]در مسجد[تکاف کنندهعمن مردی ا":در روایت امام احمد آمده است

گاه که دیگران شدم و آنها غایب بودند من حاضر میرسول خدا مجالست داشتم، زیرا وقتی که آن

 2"کردم.ها را حفظ و از بر میکردند، من آنهای او را فراموش میفرموده

عروس و کاالی بازار مرا از بودن در خدمت رسول خدا "حاکم آمده است که: "لفظ"و در روایت 

خواستم که حرفی به من یاد ها بودم. این بود که از رسول خدا )ص( میداشت، چرا که فاقد آنباز نمی

 3"را تناول کنم.ای به من عطا کند که آندهد و لقمه

شکمم را سیر  از این طریق  بودم تازم پیغمبر میهمیشه مال"در روایت دیگری از بخاری آمده است:

ای و جاریه محروم بودم خدمتکارو خدمت و پوشیدن حریر  [نان پخته]که از خوردن خمیر کنم، زمانی

چسباندم و از این مرد ایستاد و از فرط و شدت گرسنگی شکمم را به ریگ و شن میبه خدمت من نمی

ای بر من تالوت کند و هدفم از این کار کردم که آیهخواست میبود، درو آن مرد که همراه من می

 4نین نبود[چط و ظروف دیگران ی]شرا"این بود که مرا با خود به منزل ببرد و طعامی به من بدهد.

کند: من مالزم و همراه او چنین تفسیر می را "بطنی علی ملئ" ابوهریرهامام نووی در شرح مسلم قول 

کردم و بیشتر از کردن و غیر آن جمع نمیشدم و هیچ مالی برای ذخیرهنه راضی میبودم و به قوت روزا

 "کردم.قوت الیموت درخواست نمی

دهد و اعتراف گواهی میاین بود شرایط و ظروف ابوهریره که هر منصفی ـ چه رسد به مومن ـ

ها از هر عمل فظ آننماید که این شرایط به وی کمک کرده تا خود را برای شنیدن احادیث و حمی

 دیگری فارغ گرداند.

اند که مشغول بودن به بینیم که برخی از بزرگان صحابه خودشان اعتراف کردهترتیب بالفعل میبدین

ها را از شنیدن بعضی از احادیث رسول خدا )ص( باز داشته است. کاالهای تجارتی و کار بازار آن

گوید: مثال عمر فاروق )رض( حدیثی از ابوموسی اشعری ها میچه ابوهریره خود در توصیف آنچنان

دهد و نماید. بعد ابوسعید خدری )رض( به نفع ابوموسی گواهی میشنود و آن را انکار می)رض( می

این حدیث از "گوید:را از رسول خدا )ص( شنیده است. بعد عمر می گوید: او شخصا این روایتمی
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به تجارت و کاال و بازار مرا  بودن و دلیل آن این بود که مشغول امر رسول خدا )ص( بر من مخفی ماند

  1"از آن غافل نمود.

بلکه عالوه بر  او به کاال و بازار نبود که او را از شنیدن حدیث باز داشت، تتنها مشغولی در حقیقت

در چند  که مسکن و ماوای ابوهریرهمدینه قرار داشت، در حالی مرتفعاش در مناطق دور و آن خانه

 شده بود.ی حضرت عایشه واقع قدمی حجره

ی بنی زید ـ که در ی بنی امیهاز طایفه یی انصارمن و یک همسایه"گوید:به نقل از او می ابوهریره

رفتیم. می رسول خدا )ص(ی و دور مدینه سکونت داشتندـ با هم بودیم و به نوبت به خانه مرتفع مناطق 

رفت، بعد از برگشت، به نزدش رفتم. آن روز که او میو روزی من میرفت جا میروزی او به آن

دریافته بود، برای من بازگو  رسول خدا )ص(نشستم و هر چه را که آن روز از وحی و غیر آن از می

 2"کرد.رفتم، او چنین میمی رسول خدا )ص(کرد و روزی که من به خدمت می

 3قرار داشت که آن هم مکانی دور از مسجد بود. "حالسن"م ی حضرت ابوبکر نیز در مکانی به ناخانه

بنابراین هیچ بعید نیست که ابوهریره چیزهایی از رسول خدا )ص( شنیده باشد که قدما و بزرگان صحابه 

وی  درحقاز آن بی اطالع باشند. از این روست که وقتی مروان پسر حکم به تعریض و کنایه سخنانی 

تر به احادیث رسول خدا قسم به خدا من از سایر مردم آگاه )گوید:می او اب، در جومی آوردبر زبان 

بر  (ص) اوهستم. آری سوگند به خدا دیگران از مهاجرین و انصار، در صحابه بودن و هجرت به سوی 

روست که در ارتباط ن من با وی مطلع و آگاه هستند. از ایندها از مالزمت و بواند و آنمن پیشی گرفته

ها عمر و عثمان و علی و طلحه و زبیر هستند. قسم به ی آنکنند و از جملهاحادیث او از من سوال می با

آمده، از من پنهان نمانده و هر کس خدا و رسول  رسول خدا )ص(خدا هر حدیثی که در مدینه بر زبان 

هر کس صحابی او  او را دوست داشته و هر کس نزد رسول خدا از جایگاه و منزلتی برخوردار بوده و

. بعد (بود رسول خدا )ص(بوده، از من پنهان نیست و ابوبکر )رض( در غار و غیر آن یار و صاحب 

ها از من سوال کند. او علم آن مانندهک )مروان پسر حکم( از این امور ولبگذار ابوعبدالم"فرمود:

 4"یابد.برای گفتن نزد من می سخنیفراوان و 

ـ به اشاره و کنایه سخنانی در مورد  هرچند او یک زن بیش نیسترض( ـ که حضرت عایشه )زمانی

شود که شرایط و ظروف خاص او را که باعث شده کمتر آورد، ابوهریره ناچار میوی بر زبان می

اللت ای دکند و سخنانی ظریف و تازه که بر نکتهشاهد امور رسول خدا )ص( باشد، به او گوشزد 

از تو به گوش ؛ این احادیث که ابوهریرهای "گوید:آورد. عایشه خطاب به او مییورزدند، بر زبان ممی

                                                           
121/ص9مسلم ج  - 1  

89/ص2بخاری ج  - 2  

39/ص7بخاری ج  - 3  

103/ص3البدایه و النهایه ج  - 4  



 
 

32  

 رسول خدا )ص(ای چه هستند؟ آیا سخنی از شینده رسول خدا )ص(ها را از ، و گویا آنما می رسد

در پاسخ او  هریرهابو 1"ای که ما ندیده باشیم؟ای که ما نشنیده باشیم و یا چیزی از وی دیدهشنیده

دان و به تصنع خودرا برای رسول خدا آرایش دادن، تو را به خود ای مادر، آینه و سورمه"گوید:می

 "در حالی که هیچ چیزی مرا از وی به خود مشغول نکرد. مشغول کرده بود،

به جواب آری! ابوهریره آنقدر به خود اعتماد دارد که در مقام دفاع از خویش ـ در پاسخ به عایشه ـ 

گوید که بوی معاندت و مخالفت با او شود و به کنایه و اشاره جمالتی به وی میراضی نمی تنها دادن

بعد از باب  2.[شودد و مشغول نقل احادیث مییآی عایشه میبه کنار حجره ]رسد.ها به مشام میاز آن

خنان را گوید: ای صاحب اطاق بشنو، ای صاحب اطاق بشنو، وقتی این ستعریض به حضرت عایشه می

خواند. چون نمازش را به اتمام رساند، خطاب به عروه گفت: آیا سخن گفت، حضرت عایشه نماز می

آورد که اگر شمارش تنها احادیثی را بر زبان می رسول خدا )ص(چند لحظه پیش این را نشنیدی، 

 3ها را شمارش کند.توانست آنکرد، میها را شمارش میای آنکننده

ابوفالن باعث برانگیختن تعجب تو نشد که در کنار  ]سخن[آمده است که: آیادر لفظ دیگری 

انداخت و من را به گوش من میکرد و آن ی من نشست و از رسول خدا )ص( حدیث نقل میحجره

که از تسبیحات فراغت پیدا کنم، برخاست و رفت و اگر او را مشغول نماز و تسبیحات بودم. قبل از این

گفتم رسول خدا )ص( همچون شما احادیث روایت نکرده و کردم و مینانش را رد مییافتم، سخمی

 4سخن ایراد نکرده است.

 او را آری! این است سبب انکار حضرت عایشه بر حضرت ابوهریره و هرگز او را ضعیف نشمرده و

وصف اعتراف  که بعضی را خوش آید که چنین ادعا کند. با اینمتهم ننموده است. چنان دروغگوییبه 

 کند که او قبل از تمام شدن نمازش، برخاسته و رفته، هرچند وقت نمازش به طول نکشیده است.می

ی من نشست، تو را به آیا این امر که ابوهریره آمد و در کنار حجره"در روایت مسلم آمده است:

 5"تعجب وا نداشت؟

توانست، بدین کرد، میا شمارش میها رای آنگوید: اگر شمارش کنندهسخن عایشه )رض( که می

توانست. چون بسیار شمرده و شمرد، میمعنی است که اگر کلمات و مفردات و حروف سخنان او را می

 6ورزید.و تفهیم مطالب بسیار مبالغه می تبیینزد و در با تانی حرف می
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ولی  ر و اوراد بودم،خواندم یا مشغول اذکامنظور از مشغول تسبیح بودم این است که نماز سنت می

کردم، این است که: یافتم، حرفش را رد میی اگر او را میمنظور از جمله 1معنی اول آشکارتر است.

شمرده و با  فصیح وروش  حرف زدن به دادم کهکردم و برایش توضیح میحرف و سخن او را رد می

 2حرف زدن است. (سریع و پشت سرهم)تانی بهتر از روش 

تا  دادیعنی سخن را به هم پیوست می شما نبود،شمارش او چون  شمارش که گویدسخن عایشه 

سخنان "گوید:شنونده دچار اشتباه نشود. اسماعیلی اضافه کرده و به روایت المبارک از یونس می

 3"یافتند.فهمیدند و درمیشمرده شمرده و قابل فهم بود، طوری که همه آن را می رسول خدا )ص(

فرموده است وگرنه ابوسعید خدری  رسول خدا )ص(د حاالت عمومی سخن را در مورعایشه این 

چه بر زبان آورد، ی آنجال سخن گفت، از جملهدیک روز رسول خدا به تفصیل از ")رض( گوید:

 4"این بود که گفت:....

 در مجلسی از مجالس خویش که یبیشترین سخنرسول خدا )ص(چه بسا که "د:انس )رض( گوی

روایت نیز همواره حدیث طوالنی  وهریرهاب 5"فرمود از من سوال کنید.می این بود کهن می آوردبرزبا

دهم به چیزهای آگاه باشید که من شما را خبر می"گوید:شاگردش می یمهر، زیرا عکنمی کرد

ه نهی فرمود روایت رسول خدا )ص( از  ها برای ما سخن گفته است.از آن ابوهریره )رض(کوتاهی که 

 کوتاه بوده است. روایتدهد که این خبر می یمهرعک 6"است.

دهم: آیا کسی که بخواهد بر رسول خدا )ص( دروغ ببندد، ای مرد منصف تو را به خدا سوگند می

چه یا آن ،اندازدمی است ها به احادیث رسول خداگوش کسی که داناترین انسان دردروغ خود را 

کسی است، این است که دوری گزیند و از نظرها پنهان شود تا ی حال همچون مناسب و شایسته

 دروغش آشکار نگردد.

کرد، ما برایش عذر در یک مجلس واحد احادیث فراوان نقل می ابوهریرهبا وجود این اگر 

 یاز حفظ داشته است، لذا هر گاه اراده زیادیچون روایات فراوان و احادیث "گوییم:آوریم و میمی

چه یکی از . چناننمایدتوانست خود را کنترل کند و به احادیث کم اکتفا کرد، نمینقل حدیث می

ها پشت خواهم خالصه گویی کنم و کوتاه و مختصر سخن برانم، لکن قافیهافراد بلیغ گفته است، می

 7"دهند.جا ازدحام تشکیل میآیند و در آنسر هم بر دهانم فرود می
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دهد و بعد از ذکر این نکته که کارهای بازار او را وان را توضیح میابوهریره سبب حفظ احادیث فرا

ی انرفرمود: زمانی که من سخن رسول خدا )ص(یک روز "گوید:، میستاخود مشغول ننمودهبه 

ای ببرد[ و آن را تا پایان سخنرانی رها گستراند ]تا از خرمن کالم من خوشهکنم لباس خود را نمیمی

که هرگز هیچ چیزی از سخنان مرا خویش جمع کند، مگر اینی به سوی سینه کند، بعد آن رامی

بگسترانیدم که جز آن لباس دیگری به تن  را خود 1یهرَمِگوید من نَ ابوهریرهفراموش نخواهد کرد. 

ی خود جمع گاه آن را به سینهسخنان خود را به اتمام رساند. آن رسول خدا )ص(که نداشتم، تا زمانی

سوگند به کسی که او را به حق فرستاده است، تا امروز هیچ جزئی از سخنان وی را فراموش  کردم،

برخاست و عبای خود  یدیگرمرد آمده است که: مسعودی گفت: حمیدی در آخر روایت  2"ام.نکرده

 3ی دوسی در آن بر شما سبقت گرفت.را گستراند. اما رسول خدا )ص( فرمود: پسر بچه

 به او اجازه دهدهل و ساده ابوهریره را تشجیع کرد تا از رسول خدا )ص( بخواهدآری! این روش س

گوید: عرض کردم ای رسول خدا )ص(، من احادیث بار دیگر عبای خود را بگستراند، در این زمینه می

شتی آن را گسترانیدم، مکنم. فرمود: عبایت را بگستران،ها را فراموش میام، ولی آنفراوان از تو شنیده

در آن ریخت، بعد فرمود: آن را در هم بپیچ. آن را در هم پیچاندم، از آن به بعد هرگز حدیثی فراموش 

 های نبوت است.و این از عالیم و نشانه 4نکردم.

ی احادیثی که از رسول خدا )ص( چه که ابوهریره برای ما نقل فرموده است، همهبا این وصف، آن

داشت، نکند آن را غریب از احادیث را از شنوندگانش مخفی می شنیده است، نیست. چون بسیاری

بپندارند و در خود ها را تحریکی علیه ترسیده که آن نرایبپندارند و او را در آن تکذیب کنند، یا از ام

هایی از علم و دانش نزد ابوهریره وجود گوید: چه بسا کیسهها اذیت کنند. او مینتیجه او را به خاطر آن

 5ها را نگشوده است.که آن دارد

ام، و اما ام. یکی را توزیع نمودهحفظ کرده رسول خدا )ص(دو آوند از "گوید:در عین حال می

 6"گردید.کردم، این گردن قطع میدیگری؛ اگر آن را آشکار و توزیع می

 "گردیدع میقط"ی منظور ابوهریره از گفته"گوید:ح البخاری میابن حجر به نقل از ابن المنیر شار

پردازد و ها میشنیدند که به عیب جویی از افعال آنروزی از وی می اگر ستمکاران  این است که

چه در حدیث اول راجع به و از آن  جدا می کردندتن ز سر او را ا پنداردها را گمراهی میتالش آن
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یث مکتومه مربوط به احکام شود که احادچنین استنباط می ای دال بر ذم کتمان علم آمده است،آیه

 1"ها را کتمان کند.آن نمی داد تأخود جره ببودند، ها میچون اگر مربوط به آن باشند،شرعیه نمی

اما کسی غیر از ابن منیر گفته است: احتمال دارد که ابوهریره همراه با صنف مذکور احادیثی را اراده 

کسی که به چون باشند های آخر زمان مربوط میجنگکرده باشد که به اشراط قیامت و تغییر احوال و 

بر او آن به خاطر رسد، ها نمیکند و افرادی که شعورشان به آنها را رد مینکرده باشد، آن عادتها آن

 2گیرند.بخرده 

از "گوید:میاست،  حاکمآن از لفظ که  ورزد و در روایتیتکذیب تاکید میترس از اما ابوهریره بر 

ام و اگر حدیثی مودهنها را برای شما بازگو نام که آناحادیثی را حفظ کرده خدا )ص( رسولحدیث 

صحیح آمده  با سند در لفظ ابن سعد و 3"کردید.کردم، سنگسارم میاز این احادیث را برایتان بازگو می

من سفال  دادم، مردم به سویچه را که بدان علم و آگاهی دارم، به شما خبر میی آناگر همه"است:

همین مسئله با عبارات و الفاظ دیگری  4"گفتند: ابوهریره دیوانه شده است.کردند و میپرتاب می

ها و از روایت آن ها را نادیده گرفتهآنحاکی از این است که ابوهریره  ها روایت شده کهقریب از این

 است.چشم پوشیده 

پندارد و به ها را غریب مییث را ـ که شنونده آنحقیقتا هیچ غریب نیست که ابوهریره امثال این احاد

الیمان  حذیفه بننماید ـ از رسول خدا )ص( شنیده باشد، چون ها او را متهم به دروغ میخاطر آن

ها سببی که ابوهریره ذکر کرده از بازگویی آن همان)رض( نیز چنین احادیثی را شنیده و به خاطر 

 ذب کنند.و را متهم به کخودداری کرده است. یعنی ترسیده ا

من و عمرو "گوید:کرده و می روایتطفیل ورا تایید کرده، از ابصحیحی که الذهبی آن با سندحاکم 

چیزهایی دیده رفتیم. دو دسته از مردم نزد او بودند. گفتیم ای حذیفه، تو  یع به نزد پسر الیمانلپسر الض

چه را که ای آندانیم و شنیدهه را که ما نمیچایم و میدانی آنکه ما درکش نکردهای یا شنیده

ی آن سودی به ما برساند. گفت: اگر ایم، چیزی )حدیثی( برای ما بخوان شاید خدواند به وسیلهنشنیده

  5"دادید.کردم، همین امشب نیز مرا مهلت نمیام برایتان بازگو میچه را که شنیدههر آن

اگر "گفت:ـ که از وی خواست حدیث برایش نقل کند ـپسر عبدالرحمن ی خیثمهسپس خطاب به 

 6"کردید.کردم، سنگسارم میکار را می این
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بنابراین هیچ لزومی ندارد که آقای ابوریه یا مستشرقی یا مبتدعی بیاید و این سخن ابوهریره را دلیل 

ذب تلقی بر کذب و دروغگویی وی تلقی کند، زیرا اگر این امر )کثرت روایت حدیث( را دلیل ک

 کنیم، باید حذیفه را نیز تکذیب کنیم که کسی چنین حرفی را بر دهان نیاورده است. 

بود، حتی این مقدار از احادیث را که نسبت کتمان علم در روز قیامت نمی از اگر خوف و ترس

خدا  سوگند به"گوید:کند و میکرد. او سوگند یاد میابوهریره روایت و نقل کرده، نقل و بازگو نمی

ان الذین  کردم:شما نقل و بازگو نمی ایبود، هرگز حدیثی براگر این دو آیه نمی

البینات والهدی من بعد مابیناه  یکتمون ما انزلنا من

+  للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم هللا و یلعنهم الالعنون

اال الذین تابوا و اصلحوا و بینوا فاولئک اتوب علیهم 

 1و انا التواب الرحیم."

که آن را در کتاب ایم ـ بعد از آنهدایتی را که فرو فرستادهروشنگر و یعنی:کسانی که دالیل 

کند و لعنت کنندگان نیز ها را لعنت میکنند، خدا آنایم ـ کتمان میآسمانی برای مردم روشن ساخته

کردند، آنانند که  ها که توبه کردند و اصالح نمودند و ]حقیقت را[ آشکارکنند. مگر آنلعنتشان می

 پذیر و مهربانم.پذیرم و من توبهاشان را میتوبه

ی به شیوه باری ی کسی که به خود اطمینان کامل دارد، حضرت ابوهریره با روحیه و جا،در این

ی آکنده از تمسخر، تمامی ی سوم به شیوهخشن و باری به صورت عتاب و سرزنش و در مرحله

کند. شاگردش ابورزین موردی را بر خویش را رد می وارده  های دروغینبرچسب روا وهای ناتهمت

به نزد ما آمد و دست خویش را بر  ابوهریره"گوید:حاضر بوده و می در آن کند که خودنقل می

بندم تا شما هدایت یابید و دروغ می رسول خدا )ص(برید من بر پیشانیش کوبید و گفت: شما گمان می

 2"گفت:...ام میشنیده رسول خدا )ص(دهم که از بدانید و من گواهی می من گمراه شوم...

گفت: گوشت و خون ابوهریره طلبید و میها را به مبارزه میبعضی اوقات بعد از روایت حدیث، آن

 3ی این روایت است.گواه و نشانه

علی "من کذب فرمود:رسول خدا )ص( میبود که  این هم بدین خاطر است که او شنیده

 4معقده من النار" یتبوأمتعمدا فل

یعنی: هر کس عمدا بر من دروغ ببندد، پس به 

 آید.اقامتگاه خود در دوزخ در

بیشتر از این مي این در حالی است که ابوهریره خیلی 

که روی یک پاره آتش بنشیند تا چه رسد به  هراسید

 را به اقامتگاه خود تبدیل کند. دوزخکه وسط این
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که اینکذاب بودن ابوهریره است  بر دلیل اند و گویابر زبان راندهترین سخنانی که نحیف یاز جمله

کنند. اما از خود نفی کذب نموده است، زیرا جزو اخالق دروغگویان است که از خود نفی دورغ می

ر مخفی نماند که چه ضعف و سستی بزرگی در این تفسیر وجود دارد. زیرا بسیاری از اصحاب به خاط

از سوی  نمودند، و نفی کذب از خود،ایجاد اطمینان در درون شنوندگان از خود سلب کذب می

 ابوهریره نیز در این راستا بوده است. 

پسر  عمرو این تنها ابوهریره نبوده که از خود سلب کذب نموده است، بلکه این صحابی بزرگوار

نوز در مکه بود، در مقطع بدو دعوت به که رسول خدا )ص( هدر زمانی سلمی )رض( است، عبسه ی

چه کسی "وقت از رسول خدا )ص( سوال کرد:شود، آنآید و مسلمان میخدمت رسول خدا )ص( می

)رض(، بعد رسول خدا )ص( بدو امر کرد تا  لبا شما است؟ فرمود: آزاده و بنده، یعنی ابوبکر و بال

به مدینه ـ خدمت رسول  فرا رسیدهجرت  نزما برگردد، چون یشزمان ظهور اسالم به میان قوم خو

خدا )ص( ـ آمد و از وی در مورد نماز سوال کرد، رسول خدا )ص( نماز و وضو را به او تعلیم داد و او 

کند. ابوامامه آورد. آن را برای ابوامامه صحابی رسول خدا )ص( بازگو میبعدها از آن سخن به میان می

گویی. عمرو گفت: ای ابو امامه، سنم باال رفته و ش تو چه میگفت: ای عمرو پسر عبسه، متوجه با

بینم که بر خدا و رسول او دروغ ببندم گشته و اجلم نزدیک، و هیچ نیازی نمی و پوک استخوانم نازک

شنیدم، هرگز آن را نقل را یک بار، دو بار، سه بار، تا هفت بار از رسول خدا )ص( نمیو اگر آن

 1"ام.را از وی شنیدهز این آنکردم، ولی بیش انمی

ارقم  سرپ دگوید: خود شاهد زیگوید و میاین یزید پسر حبان است که از زید بن ارقم برای ما می

شنیده شده هایی هستند که از تو این چه حرف"بودم که عبیداهلل پسر زیاد به دنبالش فرستاد و گفت:

بری که او )رسول اهلل( دارای حوضی و گمان میای ها را از رسول خدا )ص( نقل کردهو تو آن است

در بهشت است؟ گفت: رسول خدا )ص( این مطلب را برای ما گفته و ما را بدان وعده داده است. 

را به دو گوش خود از رسول خدا )ص( ای. گفت: من آنگویی، تو پیری خرفت شدهگفت: دروغ می

دروغ ببندد پس به اقامتگاه خود در دوزخ برآید. و  گفت: هر کس عمدا بر منام، یعنی شنیدم میشنیده

 2"ام.من هرگز بر رسول خدا )ص( دروغ نبسته

 اند؟آیا این دو صحابی دروغگو بوده

چیزی برای شما نقل کردم، بدانید که  رسول خدا )ص(اگر از "گوید:می است که این علی )رض(

 3"که بر وی دروغ ببندم.اینتر است از نزد من محبوب اگر آسمان بر من فرود آید،
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کند و در روایتی که حاکم آن را از این ابوذر )رض( است که نسبت کذب به خویشتن را نفی می

رسید، دوست داشتم وی حدیثی از ابوذر به من "گوید:کرده، میروایت ر عبداهلل پسر الشخیر ف پسرمط

کردم تو را ببینم. از شما به من رسید، آرزو می را ببینم، باری او را دیدم. گفتم: ای ابوذر حدیثی به نقل

رسول خدا که من شنیده ام  گفت: خدا پدرت را بیامرزد. حال مرا پیدا کردی. گوید: گفتم به من بگو،

گفت:  آید،با شما صحبت کرده و گفت: خداوند سه کس را دوست دارد و از سه کس بدش می )ص(

ها را بم دروغ ببندم. گوید: گفتم این سه نفر که خداوند آنهرگز نسبت به من گمان مبر که به محبو

 ها را بر شمرد.و یک یک آن 1"دوست دارد، کیانند؟ گفت: مردی است ...

گیریم که ابوذر کذاب است؟ چرا که از خود نفی کذب کرده است و آیا از این روایت نتیجه می

که رسول خدا )ص( در امری نیست. بعد از اینی هیچ این در حالی است که او نیازمند تزکیه و پاکانه

ظلت الخضرا اصدق "ما اقلت الغبراء وال احق وی فرموده است:

 من ابی ذر" لهجه

تر از ی درختان به زیر خود نیاورده صادق لهجهی زمین بر روی خود حمل نکرده و سایهیعنی: کره

 ابوذر را.

کند و بعد از روایت حدیثی شتن را نفی میخوی هپسر عازب است که نسبت کذب ب براء،این هم 

دهیم، خود کنیم و به رسول خدا )ص( نسبت میچه را که برای شما نقل میی آنهمه"گوید:می

کنیم. اما در ایم، بلکه بعضی را خود شنیده و برخی را از یاران خویش نقل میمستقیما آن را از او نشنیده

ی ما احادیث را مستقیما از ایت حاکم نیز آمده است که همهدر رو 2"گوییم.هر صورت ما دروغ نمی

های خویش بودیم و این امر ما را از چون در گیر کارها و مشغولیت شنیدیم،رسول خدا )ص( نمی

هایی که حضور داشتند، گفتند و آنهای آن روز دروغ نمیداشت. ولی انسانشنیدن مستقیم باز می

 3"کردند.نقل و بازگو میاحادیث را برای افراد غایب 

 انس پسر مالک بودیم، نزد "گوید:در روایتی که حمید نقلش کرده، چنین می ،انس )رض(چنین هم

دهیم، نسبت می رسول خدا )ص(کنیم و به چه را که برای شما نقل میی آنگفت: سوگند به خدا همه

گفتیم، این حدیث را طبرانی یگر دروغ نمیایم، اما عادت ما چنین بود که به همدمستقیما از وی نشنیده

 4"رجال صحیح هستند. در الکبیر روایت کرده و رجال آن
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وائل از عبداهلل پسر مسعود  واسحاق از اب وکه روایتی از ابتابع تابعین ابوبکر پسر عیاش بعد از این

ام بر ابو وائل را ندیده و اوام،سوگند به خدا من بر ابو اسحاق دروغ نبسته"گوید:کند، میروایت می

 1"دروغ ببندد، و ابو وائل هم بر عبداهلل دروغ نبسته است.

اند یا برخی از اما این یاران بعضی اوقات ابوهریره را وادار به توقف کرده و با او به مناظره پرداخته

جا ش آنان. تا آناند. لذا ناچار شده به دفاع از خویشتن برخیزد، این است رواحادیث وی را انکار کرده

در نقل  کاریمحکمجهت آگاه نمودن افراد موثق از حال خویشتن به خاطر ضرورت  ،دانممی که من 

  چه با عمرو پسر عبسه )رض( چنین کردند.احادیث، چنان

ای تکذیب کنندگان یاران و اصحاب رسول خدا )ص(، شما با این عملتان مرتکب امر خطرناکی 

را به خاطر آن به شدت محاسبه خواهد کرد و در برابر خداوند جبار و انتقام  شوید که خداوند شمامی

 گیرنده، میان شما و ابوهریره موقفی خواهد بود و مورد محاسبه قرار خواهید گرفت.

نیز از نفس خویش نفی کذب  ی این اشخاص و امور بگذریم، مگر رسول خدا )ص(حال اگر از همه

به،  فخذوااذا احدثتکم عن هللا بشیئی "ید:گونکرده است؟ بشنوید که می

اگر چیزی را از خدا نقل کردم و به شما "یعنی: "فان ی لن اکذب علی هللا عزوجل  

 2"چون من هرگز بر خداوند عزوجل دروغ نخواهم گفت. گفتم، آن را باور کنید و بگیرید،

با این عملش  آیا کند،و از خویشتن نفی کذب می ،رسول خدا )ص( که صادق و مصدوق است

خواهد پرده بر دروغ باطنی درونیش بکشد؟ حقیقتا ـ نفی کذب را دلیل کذب دانستن ـ تفسیری می

 است مسموم و بخل ورزانه از اقول ابوهریره )رض(.

زند که اگر بعضی از آری! این تفسیری است بخل ورزانه که صاحب آن عمدا خود را به جهالت می

یا  ،ها دلیل موثق ارائه دهداند، پیرامون صحت آناند و از وی خواستهنکار کردهاحادیث را از ابوهریره ا

ابوهریره در این امر تنها نیست،  باید دانست که.گیرندن را توسط او بر وی خرده مینقل روایات فراوا

بعد اند و از گروهی از اصحاب بزرگوار است که در معرض این انکار قرار گرفته تنها یکی  بلکه او

م عمار مّیصحیح از داستان ت با سندصداقتشان مورد تایید قرار گرفته است. از جمله: روایتی که نسائی 

کند که عمار به خاطر حالت جنابتی کرده، نقل میایت رو در جنگی که در آن همراه عمر )رض( بود،

برگشتند و ماجرا که برایش پیش آمده بود، خود را در خاک غلطاند، چون به خدمت رسول خدا )ص( 

برای شما  عمل  چنین این ی مورد استفاده خاک باشد،اگر وسیله"را برایش تعریف کردند، فرمود:

به صورت و دو .بعد آن ها را آن ها نفخ کرددست خود را برخاک کو بید و در دو " بعد کافی است.

سوال قرار گرفت:  وردخال فتش در این زمینه متی عمر)ض( در زمان بعد از مد ".دست خود ما لید
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عمار این واقعه را بیاد عمر آورد، عمر فرمود: ای عمار از خدا بترس. گفت: ای امیرالمومنین اگر 

خودت به گردن  که  چه رالیت آنودوست داشته باشی، آن را ذکر نخواهم کرد. گفت: نه، اما مسو

 1"اندازیم.ای، به گردنت میخویش انداخته

به  "اندازیملیت آن را به گردن خودت میواما مسو" کهعمر مبنی بر این یفرموده وطی گوید:یس

نیسان را  وهم بر خود هم بر اومعنای قطع نمودن به خطا کردن وی نیست، بلکه اشاره به این است که 

 2"جایز شمرده است.

  3"ه بود.ی عمار قناعت پیدا نکردعمر به گفته"که عبداهلل پسر عمر )رض( گوید:به هر حال، چنان

که فداکاری وی برای اسالم و جزو سابقین در حالی شود،عمار )رض( تلقی می آیا این امر تکذیب

 از برای امام علی و شهادتش در رکاب او برای همگان روشن و عیان است؟ برخی  او  بودنش، و محبت

غیر آن برایشان پیش  کاری وو فرا موشهم  یا فرا موش می کردند و و کردند،صحابه برخی را رد می

 آمد، مگر غیر از این است که ابوهریره نیز یکی از ایشان بود؟می

 ثابتدلیل  را با بودن خویش محل اعتماد دیگران خواست عمر از محدثین می ال؛ حضرتبرای مث

ها نشسته بودم. در مدینه در مجلس انصاری"گوید:کرده و می روایت کنند. مسلم از ابو سعید خدری 

بوموسی اشعری نگران و پریشان بر ما وارد شد. گفتیم: تو را چه شده است؟ گفت: عمر دنبال من ا

او رفتم و سه بار سالم کردم. در را بر من باز نکرد.  خانه ی در به فرستاده که به نزدش بروم، من هم

من بر در شما ؟ گفتم: برگردیآن شد که باعث گفت: چه چیز [  )بر من بانگ بر آورد( ]عمربرگشتم. 

آمدم و سه بار سالم کردم، اما جوابی نیافتم، لذا برگشتم. چون رسول خدا )ص( فرموده است: اگر 

یکی از شما سه بار اذن خواست و به وی اجازه داده نشد، برگردد. عمر گفت: بر صحت این حدیث 

ترین افراد قوم با گواهی بیاور، وگرنه مجازاتت خواهم کرد. ابی پسر کعب گفت: جز کم سن و سال

ها هستم، گفت: پس با او ترین آند شد. ابوسعید گفت: من کم سن و سالنوی هم سخن )گواه( نخواه

 4"برو.

پشت و "ابوموسی اشعری آمد، و لفظ "آمده است کهه مسلم روایتش کرده،در لفظ دیگری ک

را به درد خواهم آورد، برای تو "و لفظ  "که باید گواهی بر آن بیاوریآورم یا اینشکمت به درد می

گوید: گفتم برادر دینی شما  "شروع به خنده کردند"و لفظ  "درس عبرت و از باب موعظه آمده است
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ت من در این عقوبت شریک و فخندید؟ راه بینگران و هراسان به نزدتان آمده و ترسیده است و شما می

 1"ست داشتم به یقین برسم.گفت: دو (بعد از گواهی ابوسعید)همتای شما هستم و عمر 

کاالی بازار و "این روایت آمده است که عمر بعد از ادای شهادت ابوسعید گفت:از  در لفظ بخاری

 "رفت و آمد برای تجارت کاری کرد که امر رسول خدا )ص( بر من پوشیده بماند.

ا متهم به در لفظ ابی داود آمده است که عمر از ابوموسی معذرت خواهی کرد و گفت: من تو ر

کنم، ولی نقل حدیث از رسول خدا )ص( امری بس مهم و شدید است. در روایت گویی نمیدروغ

کنم، لیکن ترسیدم که مردم بر زبان رسول خدا دیگری از وی آمده است که گفته: من تو را متهم نمی

کردند تا کسی یسخن و حدیث بتراشند. آری! آنان افراد مورد ثقه و اطمینان را این چنین محاسبه م

 بر رسول خدا )ص( را به خود ندهد. دروغ بستن جرات 

، در رابطه با عقیلیالابن عباس حدیثی برای عبداهلل بن شفیق  ،کههای انکار اصحاب ایناز جمله مثال

در مورد آن چیزی در دلم پیدا "یان نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا نقل کرد. ابن شفیق گوید:جمع م

 2"، او هم سخن ابن عباس را تایید کرد.مآمدم و در موردش از وی سوال کرد وهریرهابشد، نزد 

شود؟ و آیا شایسته است چون فردی نسبت به آیا این عمل ابن شفیق تکذیب ابن عباس تلقی می

های ابن عباس مشکوک ی روایتیکی از روایات ابن عباس چیزی در دلش قرار گرفته نسبت به همه

 تکذیب کنیم؟شویم و او را 

اند، لذا حالت ابوهریره نیز چیزی بیش از این نیست که بعضی از افراد حدیث وی را غریب پنداشته

ها هم حدیث وی را تایید اند، آنچیزی در دلشان جای گرفته نسبت به آن از دیگر اصحاب سوال کرده

 اند.کرده

که زید پسر آن اینوکرده است. داستان دیگری برای ابن عباس پیش آمده که طاووس آن را نقل 

. ابن عباس که متوجه قضیه تها را غریب پنداشفتاوای ابن عباس به تعجب افتاد و آن از ثابت از برخی

شد، گفت: اگر باور نداری، برو از فالن زن انصاری سوال کن که آیا رسول خدا )ص( او را بدین 

خندید، به نزد ابن عباس برگشت ر حالی که میموضوع امر کرده است، یا خیر؟ گوید: زید پسر ثابت د

 3که راست گفتی.بینمت جز اینو گفت: نمی

شود که حق با چه بر ابوهریره انتقاد گرفته شده، چیزی غیر از این است که بعدا آشکار میآیا آن

 اوست؟
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د رسول را از خو حدیث ابو امامه حدیثی از رسول خدا )ص( نقل کرد، از وی سوال شد آیا تو این

کردند و ما نیز در واقع ای؟ گفت: بلی، و ما در میان قومی بودیم که ما را تکذیب نمیخدا )ص( شنیده

 1ایم.دروغ نگفته

ند، نفی کردها حدیث روایت میکه از آن ایهکه از صحاب ،این در میان تابعین نیز رایج بود نظیر

شنیدم که حسن )منظور حسن بصری است( "گوید:می پسر حازم  ریرج نمودند، برای مثالکذب می

گفت: جندب پسر عبداهلل در همین مسجد حدیثی برای ما نقل کرد که آن را هنوز فراموش می

همچنین عبداهلل  "دروغ گفته باشد. رسول خدا )ص(م و هرگز ترس این را ندارم که جندب بر یانکرده

 2"دروغگو نیست.نقل کرد و او هم  نبراء حدیث را برای م"پسر یزید گفت:

تفسیر دیگری از اعتراض صحابه نسبت به فراوانی روایات توسط ابوهریره  یمحال امکان دارد بتوان

ی سوئی شده باشیم، ازدقت در آثار بر که گرفتار تکلف یا ظلم یا ترجیح نظریهارائه دهیم بدون این

گویی و دوری از پر دنشان بر کمجای مانده از اصحاب و احتیاط شدید آنان در روایت حدیث و پناه بر

هم در حالی که ابوهریره همچون آنان احتیاط نکرده و ، آنکه نکند به خطا در افتنداینحرفی از ترس 

ی خویش اطمینان داشته است. اگر از این از نقل و بازگویی احادیث پروایی نداشته، زیرا به حافظه

در روایات فراوان ابوهریره و احتیاط دیگران و انتقاد بر زاویه به مسئله بنگریم، جایی برای هیچ تعجبی 

بینیم. به ویژه اگر فرد صحابی بر ظاهر احادیث و روایاتی توقف کند ابوهریره در کثرت روایاتش، نمی

ها را بر احادیث دیگری که به تبلیغ احادیث و رفع نمایند و آنکه به خودداری از کثرت روایات امر می

 را نشنیده باشد. دیگر  که اصال این احادیثنمایند، ترجیح دهد، یا اینها دعوت میحرج از نقل آن

حاکم از عبداهلل پسر مسعود روایت کرده که او روزی از رسول خدا )ص( سخن به میان آورد و 

لرزید. بعد چنانی شد که لباسش نیز میحدیثی از او نقل کرد، در پی آن گرفتار اضطراب و لرزش آن

 یا شبیه این.گفت: 

کرده که بعدا گفت: این حدیثی است مربوط به اصول پرهیز از کثرت روایات  روایتدیگری  با سند

 3در امر روایت.محکم کاری در بر دقت تأکید و 

دت عبداهلل چنین بود که در طول ماه تنها اپسر قطبه انصاری روایت کرده که گفت: ع تدارمی از ثاب

 4کرد.ل میدو یا سه حدیث برای ما نق

این امر که من "گفت:کرد و در مورد سبب آن مینیز از نقل حدیث خودداری می )رض( عثمان

بلکه گواهی  دارد،ترین اصحاب رسول خدا )ص( در امر حدیث نیستم، مرا از نقل آن باز نمیفهیم
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، جایگاه باشم فرمود: هر کس چیزی به من نسبت دهد که آن را نگفتهدهم که از وی شنیدم که میمی

 1"خویش را در آتش بیابد.

یک "گوید:ند و میکهمچنین شعبی نیز خودداری ابن عمر از کثرت روایات را برای ما بازگو می

رسول خدا ابن عمر رفاقت و مصاحبت کردم، طی این مدت ندیدم که حدیثی از  با سال و نیم تمام

 2"ـ روایت کند. موردـ جز یک  )ص(

کرد، در پی کرد و چون حدیثی از وی نقل میاز رسول خدا )ص( حدیث نقل میانس نیز به ندرت 

که است ی کسانی که رسول خدا )ص( گفته است(. با این وصف انس از جملهفرمود: )چنانآن می

چون عمر او طوالنی شد و مدت زمان زیادی بعد از  اند،روایات فراوان از رسول خدا )ص( نقل کرده

ه ماند، لذا مسلمانان به او احتیاج پیدا کردند. او هم امکان کتمان احادیث را نداشت و پیغمبر )ص( زند

اگر بخواهیم محملی برای توفیق میان خودداری او از کثرت روایت از طرفی و فراوان شدن 

های موجود نزد خویش ی روایتهمه او اگر وییمگب یمتوانپیدا کنیم، میاز طرف دیگر هایش روایت

 3شد.میاست چه از وی بر جای مانده چند برابر آن اتشیحجم مروکرد، ل و روایت میرا نق

بعد لفظی در ارتباط با خودداریش از کثرت روایت کرد،ابوقتاده نیز از کثرت روایت خودداری می

ایت اند که این لفظ سر خودداری او از کثرت روآورد که افراد سابق الذکر بر زبان نیاوردهبر زبان می

دارد. در جواب عبدالرحمن پسر کعب پسر مالک که از وی خواسته بود روایتی برایش را بیان می

آن را نگفته است، زیرا  رسول خدا )ص(ترسم که زبانم به چیزی لغزش کند که می"گوید:بخواند، می

هر کس به  دارم از کثرت روایات از من، چونبر حذر می شما رافرمود:می رسول خدا )ص(شنیدم که 

 4"یابد.عمد بر من دروغ ببندد، جایگاه خویش را در دوزخ می

ای زید، "گوید:همچون آنان عمل کرد، زیرا حصین بن سبره به وی چنین میزید پسر ارقم نیز 

 ای، زیرا رسول خدا )ص( را دیده، حدیث وی را شنیده، با او به جهاد رفتهخیری فراوان دریافت کرده

ای برای ما چه از او دیدهی ای زید. حال از آناای. آری! تو خیر فراوانی دیدهاز خواندهو پشت سر او نم

عمرم باال رفته و عهد و زمان کهن شده و برخی از  ،زادهگوید: ای برادربازگو کن. او هم در جواب می

شما بازگو کردم  ام، هر چه را برایام فراموش کردهشنیده و فهمیده رسول خدا )ص(چیزهایی را که از 

 5".یدو در مورد غیر آن تکلیفی بر دوش من قرار نده بپذیر 
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که از  است تدوین و تنظیم کرده، مربوط به کسانی "الکامل"ام بناولین بابی که پسر عدی در کتابش 

اند. او در این باب اقوالی شبیه این قول از ترس خطا و لغزش به ندرت از رسول خدا حدیث نقل کرده

نماید. بعد در باب یازدهم کتابش از یارانی قتاده، انس، عثمان، صهیب و ابن مسعود )رض( نقل می واب

که نکند در نقل از ترس این اند،آورد که در نقل حدیث احتیاط و تشدد به خرج دادهسخن به میان می

اند که پیر شده و این عده در تعلیل خودداری از نقل حدیث گفته شده باشند . آن گرفتار دروغ و خطا

ایم. در این کتاب سخن زید پسر ارقم را ـ که آن را روایت کردیم ـ ار گشتهبه فراموشکاری گرفت

با عبدالرحمن پسر عوف و طلحه پسر "گوید:آورد و در همین کتاب به نقل از سائب پسر زید میمی

ز هیچ کدامشان نشنیدم که حدیثی ام، اپسر اسود مصاحبت داشته دعبیداهلل و سعد پسر ابی وقاص و مقدا

 "گفت.د سخن میحُاز رسول خدا )ص( نقل کند. جز یک مورد که شنیدم طلحه از واقعه روز اُ

اند و کثرت کسانی که کم روایت کردن را برگزیدهحال او باب هفدهم کتاب خویش را به شرح 

ها را از دروغ مصون بدارد، وند آناند که خدااند و فراوان دعا کردهرا امری مذموم خواندهآن روایت 

تابعین پرداخته است. مانند سخن  اختصاص داده است. در این باب به ذکر اقوال برخی از تابعین و تابع

سخنانی در همین معنی را از  "است. آن خیر و نیکی در حدیث کم و قلیل"ایوب سختیانی که گوید:

 ر رمه کوفی و ثوری نقل کرده است. عامشبو ابن  پسر مانع و مالک پسر انسشفی عبیداهلل العمری و

اند و کثرت روایت را دوست نداشته هگفت صالحان اولیشعبی یکی از بزرگان تابعین نیز چنین بود و می

، نقل و روایت حدیث دیگراگر زنده بمانم، جز حدیثی که مورد اجماع و اتفاق اهل حدیث باشد

 نخواهم کرد.

از شعبی خواستم حدیثی برایم روایت کند، آن را روایت کرد. گفتم آیا این گوید: یکی از تابعین می

تر از رسول خدا )ص( ختم شود، رسد؟ گفت: خیر، اگر به پایینحدیث مرفوع است و به رسول خدا می

تر از رسول دون و پایینفرد  تر است. چون اگر در آن زیادی یا نقصی موجود باشد، برنزد ما محبوب

 شود.ب میخدا محسو

ی این بزرگواران از باب شود که همهمی مشابه این سخن از ابراهیم نخعی نقل شده است. مالحظه

اند. بدین معنی اند. ولی هرگز سکوت کلی اختیار نکردهاحتیاط از کثرت نقل روایات خودداری کرده

حدیث مملو از روایات و  هایکه کتب و دیواناز روایت احادیث خودداری کنند. به دلیل اینبکلی  که

 نقلها را ند ـ سکوت آناها نشنیدهکه حدیث را از آنبزرگواران است و اگر این افراد ـمنقو الت این 

امر اند. در این ها را شنیده، در مقابل کسان مورد اطمینان دیگری وجود دارند که مرویات آنکرده اند

 .کندها را به صورت حدیث روایت میآنهریره از ابو ادرون و ردی بر ابوریه وجود دارد که شاذ

بینم که گروه کثیری از یاران رسول خدا )ص( و همچنین تابعین گویی به چشم خویش شاهدم و می

اند که نسبت به اند. گویی متاثر از مذهب عمر بن خطاب )رض( بودهبه ندرت از او نقل حدیث کرده
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که شاهدی کردند، بدون آنیا در حکمی خبری روایت می کردندکسانی که احادیث فراوان روایت می

کرد از کثرت روایات خودداری کنند و ها امر میداد و به آنتشدد به خرج می بر آن اقامه کنند،

هدفش از این، جلوگیری از این بود که مردم نسبت به احادیث بی اهتمامی و بی مباالتی به خرج ندهند 

منافق و فاسق و لیس انسانهای دتو دروغ و راه نباید  خدا )ص(حادث رسول در نتیجه شک و شبه به او 

و گفت: قرآن را از روایات دور کنید و  1آلوده نگردد. ثساحت حدینشود و  با آن درآمیخته اعرابی

 2امر شریک شما هستم. این  روایت از رسول خدا )ص( را به حداقل برسانید، من هم در

بینیم از کثرت روایات خوششان نیامده است و این امر هم تنها چه مینی این بزرگواران چناهمه

اطمینان اگر دهان به خطا  وردی خطاست و انسان جای ثقه و م بدین خاطر بوده که کثرت روایت مظنه

دانند خطاست و چون به نقل و روایت که نمیگیرند. در حالیمییاددیگران این خطا را از وی  بگشاید،

شود که شارع آن را گاه او باعث عمل به چیزی میکنند. آننان دارند، همواره بدان عمل میاطمیاو 

نگفته است، در نتیجه کسی که از راه اکثار روایات نگران وقوع خطا باشد، اگر به عمد به اکثار در 

فراوان ب از رو زبیر و غیر او از اصحاگناه ایمن نخواهد بود. از این در روایات روی آورد، از وقوع

به کثرت روایت حدیث روی  که اند. اما کسانی )از اصحاب(یث خودداری کردهحدکردن   روایت

که عمرشان یا این اند،فراوان داشته دخطا امین بوده و به خویشتن اعتمادر  وقوع یاز شبههاند،آورده

اند و رد آن مورد سوال واقع شدهدر مو و پیدا شده بود احتیاج  هاطوالنی گشته و به حدیثی که نزد آن

مانند ابوهریره )رض(. بدین وسیله بطالن استدالل کسی که  3اند.ها نیز امکان کتمان آن را نداشتهآن

شود. بلکه کذب او کند، روشن میگویی ابوهریره تلقی میروایات کم از بزرگان صحابه را دلیل دروغ

ها قبل از نیاز به کم از اکابر صحابه به دلیل فوت آن رسد و دروغگو اوست چون روایتبه اثبات می

ابی طالب )رض(  بنخطاب و علی  بنذکر حدیث است نه به دلیل خودداری آنان از ذکر حدیث. عمر 

به دلیل قرار گرفتنشان در مقام والیت امر مسلمانان و مسوول واقع شدن و قضاوت کردنشان ناگزیر از 

شد و عملشان اران رسول خدا )ص( پیشوا و ائمه بودند و به آنان اقتدا میی یاند. همهکثرت روایت شده

شد، لذا ناگزیر فتوا صادر شد. از ایشان فتوا طلب میگرفت و بدان تاسی میمورد دقت قرار می

کردند. اما بزرگان صحابه مانند ابوبکر، عثمان، طلحه، کردند، احادیث را شنیده بودند و آن را ادا میمی

بی سعید پسر زید بن عمرو بن نفیل، اُ عبیده جراح، وعوف، اببن ابی وقاص، عبدالرحمن بن ر، سعد زبی

بن جبل و نظیر اینان کمتر از دیگر ذاعم بن حضیر، دصامت، اسیبن عباده، عباده بن کعب، سعد بن 

، و سعید خدری و اب عبداهللبن که از جابر اند، آری چنانیاران، از رسول خدا )ص( حدیث نقل کرده

بن عباس، رافع بن  اهلل، عبد عاصمرو بن هلل پسر عخطاب و عبداوابوهریره و عبداله بن عمر بن 
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 1ها احادیث روایت شده، از آنان روایت نشده است.انس بن مالک، براء بن عازب و نظایر اینخدیج،

اند، بسیاری از اصحاب مانده ها مدت زمان طوالنی بعد از وفات رسول خدا )ص( در میان مردمزیرا این

 2کردند.ها نیاز پیدا میاز دنیا رفته بودند و مردم به این

که بیشتر با این اند،در میان اصحاب کسانی هستند که اصال حدیثی از رسول خدا )ص( روایت نکرده

رسول خدا بوده و از وی حدیث  خدمتدر اند،از برخی از کسانی که احادیث را روایت کرده

که یم. یا اینانمودهبر تقوا و پرهیز کاری حمل  را از روایت حدیث کردن آنها خود داریاند، ما شنیده

که اند. یا ایناند، نیازی به ذکر احادیث خویش پیدا نکردهچون اصحاب و یاران در قید حیات بوده

اند و چیزی از آنان حفظ نشده که از دنیا رفته وقتیتا  ،مشغول عبادت و سفرهای جهاد در راه خدا بوده

  3که از رسول خدا )ص( نقل کرده باشند.

بایست اصحاب بدان برخیزند. اولی دو کار وجود داشت که می"گوید:رحمه اهلل علیه میمعلمی 

 "از او گرفته اند آنچه  و دومی اداء رسول خدا )ص(تلقی و اخذ از 

توانستند به صورت مستمر و دائم در اصحاب نمیی توان گفت که: همهدر رابطه با موضوع تلقی می

جا که انس و ابوهریره همواره مالزم پیغمبر خدمت پیغمبر بمانند و از وی حدیث دریافت کنند و از آن

ها بیش از کسانی که مشغول تجارت و کشاورزی بودند، از کردند، طبعا آنبودند و او را خدمت می

جا که ابوهریره بر کسب علم بس حریص بود، از آن و د.کردنرسول خدا )ص( حدیث دریافت می

 عالوه بر رسول خدا )ص(، از کسانی که در مصاحبت با رسول خدا )ص( از وی سبقت گرفته بودند،

از  را از رسول خدا نشنیده بلکهخود آنها هایی وجود دارد کهکرد، چه بسا روایتاخذ حدیث می نیز

  4آنان روایتشان کرده است.

توان گفت که: ابوبکر تنها دو سال در زمان ادای حدیث زیسته است و در این ابطه با اداء هم میدر ر

مدت هم مشغول تدبیر امور مسلمانان بود. عمر نیز در زمان خالفت ابوبکر مشغول کار وزارت و 

 تجارت بود. بعد از او هم به تدبیر امور مسلمین پرداخت.

بن جبل )رض( یاران خویش را به طلب و کسب علم فرا  ذعادر کتاب المستدرک آمده است که م

ها علم که از آننان نام برد آرا برای بن سالم  و سلمان و ابن مسعود و عبداهلل درداءالخواند و ابو می

 ذبگیرند. یزید پسر عمیره از معاذ سوال کرد و گفت: آیا نزد عمر پسر خطاب نیز کسب علم کنیم؟ معا

یچ چیز از وی سوال نکنید چون او مشغول به دیگر کارهاست و وقت پاسخ گفتن به ی هگفت: درباره

 سواالت شما را ندارد.
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عثمان و علی نیز به کارهای وزارت و غیر آن مشغول بودند، بعد از آن هم درگیر امر خالفت و مقابله 

و امثال آنان خودداری  هاها شدند. لذا افراد متمایل و راغب به طلب علم از مراجعه به اینبا فتنه

ها خودداری ی صحابه امینان امت هستند، لذا از مراجعه به اینکردند و بر این باور بودند که همهمی

کردند. این بزرگان نیز بر این باور بودند که روایت حدیث بر تر از ایشان اکتفا میکرده و به افراد پایین

ادامه پیدا کند، چیزی از  این روشز و معتقد بودند که اگر ها الزم و حتمی نیست، مگر به هنگام نیاآن

شان دیدند که تعداد صحابه فراوان است و مدت بقا و ماندگاریسنت ضایع نخواهد شد، چون می

ها را ناگزیر از تبلیغ و ذکر حدیث خواهد های پیش خواهد آمد که آنطوالنی خواهد شد و مناسبت

در  ،حفاظت از شریعت را تکفل کرده است، با وجود این ت خویشبذاکرد. عالوه بر این خداوند نیز 

گرفتند. نکند در دام غلط و اشتباه گرفتار آیند و بر این باور بودند که اگر نقل حدیث بر خود سخت می

به هنگام وجوب تبلیغ خطایی نیز از کسی از آنان سر زند او قطعا معذور است، بر خالف کسی که قبل 

شود، با وجود این دوست داشتند معذور تلقی نمی رودز حدیثی را نقل کند و به خطا نیااحساس از 

و  .اندالوصف احادیث فراوانی نقل کردهها به این مهم برخیزند. معکسان دیگری به جای هر یک از آن

که  بردندکند. با وجود این گمان نمیروی میدر امر نقل حدیث زیادهیکی رسید که به گوش آنان می

روی در نقل او مرتکب منکری شده است. تنها این سخن از برخی از آنان روایت شده که زیاده

  1است. " الولیا خالف"احادیث 

ابوهریره در  رویه ی کند که به شهامت و جرات تمام بر صواب بودنحقایق فوق ما را وادار می

جنگها  ها وبه چشم خویش دید که فتنه کهبعد از این شجاعت و جراتش در نقل احادیث اعتراف کنیم،

برد، در حالی دارد و به کام مرگ میفتوحات و کارهای دولتی به سرعت اصحاب را از میان بر می و

چه برخی ها و فتوحات بعید، و عقیده داشت که آنبود و از جنگ دور  و کارهای دولتی  ها که از فتنه

عنی اشتغال به تعلیم و تبلیغ و پاسبانی از حریم و مرزهای عقیده اند، یاز بزرگان صحابه بدان اکتفا کرده

 برای او نیز کافی است. ،های بزرگو اندیشه، در پایتخت حکومت اسالمی و سایر شهر

روی در نقل احادیث منجر به ازدیاد یا نقصان لفظی شود، ی استدالالت فوق، اگر زیادهاضافه بر همه

بر  راکه چهت حدیث و کتمان علم و باعث انزوا گردد. منتهای آننباید این امر موجب ترک روای

ی این است که لفظی ناقص یا زیاد کرده است و بس. رضای خدا بر واثله اند،اش خرده گرفتهابوهریره

گوید: حدیثی را از رسول خدا )ص( برای ما بازگو گاه که یکی از یارانش به او میپسر االسقع باد آن

نج کنقصان و زیادتی در آن نباشد. وی خشمگین شد و گفت: مصحف یکی از شما در کن که اصال 

شود. در لفظ دیگری آمده است که: خشمگین اش آویزان گردیده است، با این حال زیاد و کم میخانه

زید، با این حال رو کنید و در آن نگاه میهای خود مراجعه میشد و گفت: شما صبح و شام به مصحف
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یعنی در حفظ قرآن  1کنید.ها کم میافزایید و از آنها میها به توهم خواهید افتاد و بر آنآندر وضع 

که در قلب یک نفر ـ نه ها محفوظ است بلآورید، با این وصف حدیثی که در سینهزیاد و کم می

 ی امت ـ محفوظ است، چگونه باید باشد؟همه

وجیه و تبریر وجود زیادی و نقصان در احادیث. این سخن حجتی است قوی از جانب واثله جهت ت

این امر دلیل و عیب بزرگی که  بنابراین اگر احیانا ابوهریره نتوانسته به خوبی حدیثی را حفظ کند،

 شود. تلقی نمی باعث ترک روایت احادیث از وی گردد،

آوریم و گرنه ما جز بر زبان می ی خصملهددر مقابل ا البته ما این سخن را از باب جدل و تنازل

بینیم ـ که در آن نیز حق را به جانب اندک مخالفتی از جانب صحابه پیرامون مرویات ابوهریره نمی

که با او مخالفت ورزیده است، در واقع مخالفتش  "یحیان ازد "بینیم ـ و کسی چونابوهریره می

گوید نماز میانه ت: ابوهریره میستمگرانه بوده است. واقعه از این قرار بود که وقتی یکی به او گف

گوید: نماز میانه کند، زیرا پسر عمر می)الصاله الوسطی( نماز عصر است، گفت: ابوهریره پرگویی می

و ابن  (مادران مومنان)و عایشه  که علی پسر ابی طالب و حفصه و ام سلمهحال این 2نماز صبح است.

عنهم و بسیاری از تابعین در این امر که مراد از  ندب و ابی پسر کعب رضی اهللجعباس و سمره پسر 

این امر دلیل بر این است که بنا به قول ارجح ـ که  3موافق ابوهریره هستند. است، عصرنماز  وسط نماز

  نماز عصر است. "صاله الوسطی"بخاری نیز آن را ترجیح داده ـ 

بینی و بی افراد گرفتار خود کمدهد همچون بعضی جاست که ابوهریره به خود اجازه نمیاز این

  ی خود اعتماد دارد.که دیدیم کامال به خود و حافظهکه چناناعتمادی نسبت به خود شود، بل

ای از اصحاب در حقیقت این تنها ابوهریره نبود که این چنین به خود اعتماد داشت، بلکه مجموعه

هر چند در مورد چون هشام پسر عامر و انس، چنین بودند که به خود اعتماد داشتند و اهل جرات بودند.

 کرد.حدیث روایت می اند که کمس گفتهنا

کردیم و به نزد عمران اند: ما بر هشام پسر عامر عبور میقتاده روایت شده که گفته ودهماء و اب واز اب

تر از من روید که بیشکنید و به نزد کسانی میآمدیم، روزی گفت شما بر من عبور میپسر حصین می

 4اند و از من داناتر به احادیث او نیستند.در خدمت رسول خدا )ص( نبوده

بگیر چون من مستقیما  حدیث ابا محمد، از منای انس گفت: "از ثابت بنانی روایت شده که گفت:

ام، او هم از خداوند جل جالله دریافت کرده و تو از هیچ احدی از رسول خدا )ص( دریافت کرده

 ".کنیتر از من )حدیث( دریافت نمیمادمورد اعت
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 اند:دانسته وثقه اعتماد موردبعد از آنان ابوهریره را  مردمانرسول خدا و اصحاب و 

  اعتماد رسول خدا )ص( به او:
گوید: عرض کردم کرده است میروایت  رسول خدا )ص( در روایتی که بخاری از او )ابوهریره( 

تر به شفاعت شما است؟ گفت: ای ابوهریره چه کسی سعادتمند ای رسول خدا )ص(، در روز قیامت

بینم که تو بر حدیث بس زدم که کسی قبل از شما در این زمینه از من سوال نکند، چون میحدث می

روز قیامت کسی است که خالصانه حریص هستی. بعد فرمود: سعادتمندترین افراد به شفاعت من در 

  1زبان بیاورد. را بر "ال اله اال اهلل" کلمه

اما رسول خدا )ص( برای ابوهریره گواهی داد که در او خیر وجود دارد. در این رابطه گفته 

. گفت: طایفه ی دوس ای هستی؟ عرض کردم از رسول خدا )ص( فرمود: شما از چه طایفه"است:

 یابوعیس ".شد موجود بای دوس کسی وجود داشته باشد که در او خیربرم که در میان طایفهگمان نمی

 2گوید: این حدیث حسن صحیح غریب است.

روایت سند صحیح  ارسول خدا )ص( به او اعتماد کرد که مبلغ اوامرش باشد. در روایتی که ابوداود ب

گوید: رسول خدا خطاب به من فرمود: برو در مدینه بانگ بر آور که نماز کرده، آمده است که می

 3جایز نیست.ـ  از آنفاتحه الکتاب یا بیشتر سوره ی ولو در حد و  ـ بدون قرائت قرآن

 :اعتماد به او ی اقوال صحابه در زمینه

که ابوهریره الی صفحات کتاب آمده است، در ارتباط با اینچه به صورت متفرقه در البهعالوه بر آن

این آید. می خورد، که توثیق ضمنی او به شمارآشامید و میمجلس رسول خدا )ص( بود و با او میهم

د، اما آقای محمود نباشاهمیت و باارزش میرسول خدا )ص( برای ابوهریره بسی با تاییدات مستقیم 

ی ی احادیث وارده در فصل پیشین و در همین صفحه ـ در زمینهبیند که همهقلدر چنین می ابوریه ی

د رشماب را دلیل بر این میاو هستند، و این مطل ساخته ی فضل و بزرگواری ابوهریره ـ روایات خود

که این وسیله به ستایش از خود پرداخته است،که گویا او این جایگاه را خود، برای خود ساخته و بدین

 به ی توثیق اصحاب و تابعین و اتباع تابعین برای او. لذا من تالش کردم تا در زمینهاز او بسی بعید است 
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آید و فراوانی دست یافتم که دل مسلمان از آن به وجد میبپردازم و در این زمینه به مطالب  جستجو

 شود.باعث گم گشتن و فرار افراد مغرض می

 طلحه )رض( برای او: تایید

و همتای رسول خدا )ص(  .یکی از ده صحابی مژده داده شده به بهشت ،طلحه پسر عبیداهلل القرشی

ی از مالک پسر ابی عامر ذ. زیرا ابوعیسی ترمابوهریره گواهی داده استیید أبه ت 1در چهار تن از زنانش

بری که گوید: مردی نزد طلحه پسر عبیداهلل آمد و گفت: ای ابا محمد، آیا گمان میکرده و میروایت 

شنویم که این مرد یمانی ـ ابوهریره ـ از تو آگاهتر به احادیث رسول خدا )ص( باشد؟ چیزهایی از او می

 گویی؟گوید که تو نمیز رسول خدا )ص( میشنویم و سخنانی ااز شما نمی

ایم، شک ندارم. او چیزهایی که او چیزی از رسول خدا )ص( شنیده که ما نشنیدهگفت: در مورد این

چیز و مهمان رسول خدا )ص( بود و ایم، چرا که او مسکین و بیاز رسول خدا )ص( شنیده که ما نشنیده

 صبح و عصر ها و ثروت بودیم و تنها در دو سوی روزخانهدستش در دست او. اما ما صاحب منازل و 

 باشد  آمدیم، لذا در این امر که او چیزهایی از رسول خدا )ص( شنیدهبه خدمت رسول خدا )ص( می

نی به شک و گمان ندارم و کسی را سراغ ندارم که در او خیری موجود باشد و سخ ایم،که ما نشنیده

 2نگفته باشد. او آن  را  هبه نسبت دهد ک )ص(رسول خدا 

ی وجود دارد. زیرا بیهقی در مدخلش از ذبر روایت ترماضافه بر مفیدی  یجمله در روایت بیهقی

گوید: ابوهریره نشسته بود، مردی بر کند و میطلحه روایت می ی (طریق اشعث به نقل از موال )بنده

کرده است. طلحه گفت: ما هم مانند روایت یره احادیث فراوانی بو هرطلحه گذر کرد و به او گفت: ا 

جا مالحظه در این 3ایم.چه را که شنیده، حفظ کرده و لیکن ما فراموش کردهایم، اما او آناو شنیده

که ابوهریره از اهل خیر است، چرا که به سماع و حفظ او کنیم که طلحه گواهی داده است بر اینمی

 گواهی داده است.

 برای او:ابی پسر کعب تأیید 

گوید: ابوهریره شهامت و جرات این را داشت که در دهد و میابی پسر کعب برای او گواهی می

و  4مورد اشیائی از رسول خدا )ص( سوال کند که دیگران جرات سوال کردن در مورد آن را نداشتند.

 1کردیم.ها از او سوال نمیما در مورد آن
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ه ابوهریره تعلیم داد و این امر ضمنا دلیل توثیقش به شمار ی قرآن را ببَدر فصل پیش گفتیم که اُ

روایت بعضی  شود،آید. از موارد دیگری که در ارتباط با توثیق ابی برای ابوهریره بدان استدالل میمی

است که  ری عثمان النهدی و ابی رافع و عطا بن یسار. مشهوبَاز یاران او از ابوهریره است. همچون اُ

ها را از روایت حدیث از شنیدند که آناند و اگر از ابی میرا از ابی دریافت کرده ها حدیثاین

شدند. انسان دانای کردند، به او نزدیک نمیدارد، قطعا از او حدیث روایت نمیابوهریره بر حذر می

ثقه دانسته که ابی، ابوهریره را اهل بیند که در این قرینه داللتی آشکار وجود دارد بر اینهوشمند می

 است.

 او:ای ابن عمر )رض(  برتأیید 

نشین رسول خدا )ص( دهد که: ای ابوهریره تو بیشتر از ما مالزم و همابن عمر برای او گواهی می

 3و از ما به احادیث او داناتر هستی. 2ایای و بیشتر از ما احادیث او را حفظ نمودهبوده

 حذیفه برای او: تأیید

کند و روایت حذیفه برای این ی دیگری از ابن عمر برای او ذکر می( تزکیهی یمانی )رضحذیفه

گوید: مردی به ابن عمر گفت: ابوهریره شود. حذیفه میتزکیه گویی نوعی گواهی از سوی او تلقی می

کنم از کند. ابن عمر گفت: من تو را به پناه خدا حواله میزیاد احادیث از رسول خدا )ص( روایت می

گوید شک و گمان داشته باشی. تفاوتمان تنها در این است که او جرات چه او میه در مورد آنکاین

 4.هراس داشتیمداشت و ما 

 عملکرد صحابه گواه بر توثیق ابوهریره است:

نمایند حاب )رض( برای ابوهریره داللت میاص ی فراوانی از وقایع علمی بر توثیق ضمنیمجموعه

 بخشند.ت میکه اقوال فوق را تقوی

 اعتماد ابوبکر به ابوهریره:

سال پیش از  مراسم حج  که: ابوبکر )رض( او را دراین اصحاب به ابوهریره ی موارد اعتماداز جمله

کرده که  روایتبخاری از حمید پسر عبدالرحمن "فرستاد.  به مکه  الوداع به عنوان موذن خودحجه

                                                                                                                                                                      
بسند صحیح 210/ص8المستدرک ج  - 1  
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بسند صحیح 210/ص7المستدرک ج  -728  



 
 

42  

وان امیر حج نبکر )رض( در سالی که رسول خدا )ص( او را به عابوهریره به او )حمید( خبرد داد که ابو

همراه جمعی ـ در روز عید قربان ـ فرستاد تا در میان را  ابوهریرهاو ه الوداع( برگزیده بود، حج)قبل از 

حج را ندارد و هیچ کس حق  ادای مشرکی حق هیچ مردم بانگ بر آورد که از امسال به بعد دیگر

 1برخیزد. کعبهف ندارد عریان به طوا

 گواهی ابوهریره از سوی عمر )رض(: یر فته شدنپذ

پذیرش گواهی ابوهریره از سوی عمر، موردی است که احمد و مسلم در روایتشان  موارد از جمله

اند و آن چنین بود: عمر بر حسان عبور کرد برای حادثه طلب گواهی حسان از ابوهریره آن را نقل کرده

سرود، عمر بر او انتقاد کرد. در پاسخ گفت: من در این مسجد شعر مسجد شعر می که او دردر حالی

که بهتر از شما در آن وجود داشت. بعد روی خود را به طرف ابوهریره برگرداند و سرودم، در حالیمی

 هاگفت: به جای من آنای که رسول خدا )ص( میدهم آیا شنیدهگفت: تو را به خدا سوگند می

ی روح القدس تایید به واسطه او را  پروردگارا برای من دعا کرد و گفت:را پاسخ بده، و  (مشرکان)

سکوت عمر دلیلی بر قبول گواهی  2ئیراست می گو کن. ابوهریره گفت: خدایا گواه باش که: بلی.

 شود. ابوهریره تلقی می

کرد. بر خاست و گفت: بخاری نیز از وی نقل کرده که زنی را نزد عمر آوردند که خال کوبی می

کوبی چیزی از رسول خدا )ص( شنیده دهم بگویید که چه کسی در مورد خالبه خدایتان سوگند می

 است؟ 

ای؟ ام. گفت: چه چیزی را شنیدهگوید: برخاستم و گفتم ای امیرالمومنین، من شنیدهابوهریره می

ود: دیگران را فرماز رسول خدا )ص( شنیدم می "التشمن و ال تستوشمن" گفت:

 3خالکوبی مکن و آن را از دیگران در حق خود مپذیر.

 مجالست او با ابن عباس و پذیرش ابن عباس مخالفت او با خود را و پیرویش از قول او:

چه افراد جاهل توصیف او فتوا صادر کرد. اگر چنانرأی  ابوهریره در حضور ابن عباس مخالف 

و نیز کسی که طلب فتوا کرده کرد و بود، او را از آن منع میاضی نمیابن عباس از فتوای او رکنند،می

 کرد.را از قبول فتوای او منع می بود

گوید: مردی نزد ابن عباس آمد. کرده و میروایت پسر عبدالرحمن پسر عوف  یسلمه وبخاری از اب

بعد از مرگ شوهرش  زنی که چهل شب ابوهریره نیز در کنار وی نشسته بود. آن مرد گفت: در مورد
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ده شده، اای به دنیا آورده برایم فتوا صادر کن. ابن عباس گفت: از میان دو ملهتی که برایش قرار دبچه

"و اوالت خداوند می فرماید  ی او همان است. من هم )ابو سلمه( گفتم:هر کدام دیرتر باشد، عده

شان تا هنگام عدهیعنی زنان حامله مدت زمان  االحمال اجلهن ان یضعن حملهن"

ام هستم. ابن عباس غالم خویش کریب را به رای برادر زادههمنیز  وضع حمل است. ابوهریره گفت: من

نزد ام سلمه فرستاد تا در این مورد از او سوال کند. ام سلمه گفت: شوهر سبیعه اسلمی کشته شد، او هم 

خواستگاری برایش پیدا شد. رسول خدا  حامله بود. چهل شب بعد از مرگ او بچه را به دنیا آورد.

این  1"ل نیز در میان کسانی بود که او را خواستگاری کردند.بان)ص( او را به عقدش در آورد. ابوالس

 که ابوهریره به نفس خویش اعتماد داشت.بر این است  واقعه دلیل

د از شتران خود را در اهلل گفت: من ده عدمردی به ابن عباس رحمه"ی مسائل دیگر این که:از جمله

ها بر من واجب است؟ ابن عباس ام( آیا زکات آنام ) به امور جهاد اختصاص دادهراه خدا قرار داده

ی از معضل موجود در خانه تراهمیت ست که کمهریره در این سوال معضل و مشکلی اگفت: ای ابو

جویم، زکاتی بر شما نیست. تعانت میباشد. در مورد آن بگو. ابوهریره گفت: بر خداوند اسعایشه نمی

. چون هر حیوانی که در حمل بار از پشتش استفاده نشود و از شیرش درست گفتی ابن عباس گفت:

 پسر عمر نیز اش چیزی عاید انسان نگردد، زکاتی در آن وجود ندارد. عبداهللبهره گرفته نشود و از بچه

 2"مطلب اصابت کردید. به حق  گفت: هر دوی شما

ای از مسائل نماز از ابوهریره فتوا طلب کرد و از فتوایش پیروی ابن عباس در مسئله":و از جمله

 3"نمود.

 ابوهریره و ابن عباس به عنوان دو دوست:

گوید: ابن عباس و خوردند. یکی از تابعین مینشستند و میابوهریره دوست ابن عباس بود. با هم می

ای بودند که مشترکا در تنور انداخته بودند. ابن عباس ه شدن بزغالهابوهریره را دیدم که منتظر پخت

. آن را بیرون کشیده شدن نمازمان نشود باعث به فساد  گفت آن را برای ما از تنور بیرون آورید تا

 ورزد. ها داللت میاین واقعه بر دوستی و حب متبادل میان آن 4آوردند و با هم از آن خوردند.
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 نماید:می تأییدکند و بدین وسیله او را ابوهریره روایت میابن عباس از 

. رساندبه اثبات میو اعتماد خویش نسبت به او را  اطمیناننقل روایت از ابوهریره  لابن عباس از کانا

هایی از روایات او را در صحیح بخاری و اعتماد به او است. نمونه تأییدزیرا روایت حدیث از او نهایت 

ورزد و کند، تصریح میها به اعتمادش نسبت به حدیثی که از او روایت میو در برخی از آنیابیم می

چه که ابوهریره )رض( از باشد از آنگناه صغیره تر به ام که نزدیکتر و شبیهگوید: چیزی را ندیدهمی

)بنی آدم( به طور حتمی بر بنده  زنا که خداوند سهمی از رسول خدا )ص( نقل کرده است و آن این

 1زبان سخن گفتن است. یچشم نظر کردن و زناپس زنای رهایی یابد.  از آن تواندنوشته است که نمی

 شوند.تلقی میگناه صغیره یعنی این امور و امثال آن نزد ابن عباس 

ها را از یابیم که ابن عباس آنروایات دیگری می 4و ابن ماجه 3و ابی داود 2همچنین در سنن نسائی

هریره نقل کرده است. آیا شایسته نیست که دوستداران علی به پسر عموی او )رض( تاسی و اقتدا ابو

 بورزند؟

وسیله اعتماد دهد از ابوهریره حدیث روایت کند و بدینابن عباس به شاگرد خود اجازه می

 ورزدخویش نسبت به او را تکرار و تاکید می

آند، مشاهیر و بزرگان اصحاب ابن عباس را ـ ت کردهدر میان کسانی که از ابوهریره حدیثی روای

ی حی واضها از ابوهریره قرینهیابیم و روایت آناند ـ میها بودههایی که جزو سران تابعین و خیار آنآن

ها را از است بلکه داللت اکیدی است بر راضی بودن ابن عباس به زیبا پنداشتن عمل آنان وگرنه آن

 که او ده سال تمام بعد از وفات ابوهریره زیسته است.داشت. خصوصا اینمی اخذ حدیث از او باز

ام، اشخاص ذیل هستند. هایی از روایتشان از ابوهریره دست یازیدهاز میان این راویان که من بر نمونه

د بیر بن مطعم، ابو امامه بن سهل بن حنیف و محمجرباح، الشعبی، نافع بن  ومجاهد طاووس، عطاء بن اب

 ها.بن سیرین و غیر آن

 5شود.ابوهریره تلقی می ت کنندگان از ی راویسلیمان پسر غریب که داماد ابن عباس بود، از جمله
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 پذیرد:مجلس خویش می درعایشه ابوهریره را 

 بن زبیر طلب فتوا کرد، در پاسخ او گفت به نزد عایشه برو، زیرا یکی از پیروان )تابعین( از عبداهلل

بینیم که عایشه نیز با توجه به این، می 1ابوهریره و ابن عباس پیش او بودند. آمدم،ن از نزد او میوقتی م

بود، قطعا عایشه او را به مجلس خویش فردی دارای رای ناپسند میاو با او مجالست داشته است و اگر

 داد. راه نمی

 و مویدین ابوهریره: مجلس  خدری یکی از شنوندگان

یابیم. ابوهریره یک حدیث ابوهریره میروایت مجلس  یری )رض( را به عنوان شنوندهابوسعید خد

کند. نقل می شود،حدیث طوالنی راجع به داستان مردی که آخرین نفر است که وارد بهشت می

 نماید.این حدیث از وی تصریح می شنیدننماید و به ابوسعید او را تصدیق می

گوید: ابوسعید نیز در کنار ابوهریره نشسته بود و هیچ چیزی از ث میوی بعد از بازگو کردن حدیار

وجود آن برای شما  همراهداد تا به اینجا رسید که گفت: این و مانند آن نیز حدیث وی را تغییر نمی

 دارد. 

گفت: این و ده برابر آن برای شما. ابوهریره ابوسعید گوید: شنیدم که رسول خدا )ص( می

و معنای جمله  مانند آن همراه آن است (می باشد  )یعنی"هعمثله م"حفظش کرده ام  گوید:آنجه من

)هذا لک و مثله معه( یعنی: این مقدار از نعمت بهشت و مثل آن با آن برای شما وجود دارد. و سپاس 

گوییش متهم برای خدا که ابوهریره عدد کمتر را حفظ کرده وگرنه به مبالغه و اغراق و گزافه

 دند.کرمی

نزدیک است که من با قطعیت به این مطلب جزم کنم که ابوسعید خدری در طول حیات ابوهریره به 

نمود تا مرویات او را کرد و او را پیروی میصورت فراوان در مجالس نقل حدیث او حضور پیدا می

در نقل روایات  روی ابوهریرهی زیادهو عجول مقوله تندرو که بعضی از افرادروایت کند. گویی زمانی

ی احادیث ابوسعید در خاست و کسی که در مجموعهآوردند، ابوسعید به دفاع از او برمیرا به میان می

یابد که تعدادی از تابعین احادیث فراوانی می سند امام احمد و صحیحین و کتب سنن دقت بورزد،م

ذکر نام ابوهریره بر ابوسعید دلیل بر این اند. تقدیم ها را از ابوهریره و ابوسعید با هم روایت کردهآن

 رت مجلس از آن او بوده است.ااست که صد

                                                           
1ق  1ج  71التاریخ کبیر بخاری ص  - 1  



 
 

44  

صالح سمان  و، و اباغرّمسلم  وو اب ،از جمله حمید پسر عبدالرحمن پسر عوف احادیثی از هر دو با هم

ها همگی عبداهلل القراط و غیر آن وامامه بن سهل بن حنیف و اب وو سعید پسر مسیب و عطاء بن یسار و اب

 1گویند که ابوهریره و ابوسعید برای ما حدیث گفتند و چنین فرمودند.می

کردند. عالوه بر این هفت نفر که به صورت مشترک از ابوهریره و ابوسعید حدیث روایت می

کنند و در این بینیم که از ابوهریره حدیث روایت میهای دیگری از شاگردان ابوسعید را میگروه

که ابوسعید نسبت به لت است ـ همچون داللت روایت یاران ابن عباس از ابوهریره ـ بر اینروایات دال

ابوهریره حسن ظن داشته است و به هیچ وجه شاگردان خود را از نقل روایات از ابوهریره بر حذر 

 نداشته است.

عبیداهلل بن  ی،رنهابو عثمان  لیثی توان عطاء پسر یزیدری، میدی این راویان از ابوسعید خاز جمله

 ی را نام برد.نخوال م و ابو ادریسیعبدالرحمن پسر ابی نع ، بن عتبه بن مسعودعبداهلل

 خواند: خدری پشت سر ابوهریره نماز می

از سیعد بن الحارث روایت شده گوید: ابوهریره به مرض مبتال شد، یا به سفر رفت و غائب شد. 

 2گرفت.ابوسعید خدری امامت نماز را به عهده 

است که در ایام و شرایط عادی ابوسعید خدری ماموم و ابوهریره امام بوده کند بر ایناین داللت می

 گردد.آید که بر قرائن و شواهد سابق افزون میو مخفی نماند که این نوعی توثیق به شمار می

ها رضایت دارند و هم از ابوسعید خدری )رض( که یکی از نوادر اصحابی است که شیعیان از آناین

که جزو نمایند و ایناو را به استقامت و سبقت در بازگشت به سوی امام علی )رض( توصیف می

 3نزدیکان و برگزیدگان امام علی بوده است.

 نمایند:جابر و یارانش حدیث ابوهریره را پخش می

کند. او نیز یکی از د میبعد از افراد یاد شده از اصحاب، جابر پسر عبداهلل انصاری )رض( ابراز وجو

ید و آ نوادر اصحابی است که شیعیان از آنان رضایت دارند و جزو برگزیدگان و یاران علی به شمار می

او را به تمایل تام  داود نقل کرده که جعفر صادقابن توصیف کرده است و  "الشانعظیم"طوسی او را 

 از و غیر آنان روایات فراوان از صادق توصیف کرده است. در صحیحین  (اهل بیت) به سوی آنان

 1وجود دارد و محمد پسر عمر و بن الحسن بن علی هم روایاتی از او دارد. 4پدرش محمد باقر از جابر
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 2نشان داده و مستقیم از وی حدیث روایت کرده است. تجابر در نشر حدیث ابوهریره از خود سرع

 ه او را مورد اعتماد و ثقه پنداشته است.شیعه کجمهوراین عمل جابر اعالمی است صریح به 

دادند که احادیث ابوهریره را نشر و پخش که ابن عباس و خدری به شاگردان خود اجازه میچنان

 دهد.ی نشر احادیث ابوهریره را میبینیم که به شاگردانش اجازهکنند. جابر را می

توان شعبی، مجاهد، عطا بن رباح، ند، میااز یاران جابر که احادیث ابوهریره را نقل و روایت کرده

ی پسر عبدالرحمن بن عوف، عمرو بن دینار و غیره را نام برد و همگی حدیث را از ابوهریره ابوسلمه

 اند.روایت کرده

 ابوایوب و یارانش:

کند، او نیز نزد شیعیان بینیم که از ابوهریره حدیث روایت میرا  می )رض(سپس ابو ایوب انصاری

اند، به شمار شدهنی شش نفر صحابی که بعد از پیغمبر مرتد الشان است. حتی او را از جمله عظیم

 آورند.می

کرده که او در  روایتیمه صاحب الصحیح شیوخش ابوبکر محمدبن اسحاق بن خز حاکم از شیخ

گام ورود حق ابوهریره گفت: ابو ایوب انصاری با جاللت و قدر و منزلتی که دارا بود و رسول خدا هن

 3از ابوهریره حدیث روایت کرده است. ،به مدینه در نزد او اقامت گزید

به مدینه آمدم، دیدم ابو ایوب از  کند که گویدمی روایتسپس از طریق ابن خزیمه از ابی شعثاء 

کنی، در حالی که تو نزد رسول خدا کند. گفتم: تو از ابوهریره حدیث نقل میابوهریره روایت نقل می

کنم، نزد ای؟ گفت: اگر از ابوهریره حدیث نقل میای برخوردار بوده( از مکانت و جایگاه ویژه)ص

 4که از رسول خدا )ص( حدیث نقل کنم.من خویشایندتر است تا این

که به طور مستقیم از رسول خدا )ص( که نکند به خطا رود حذر داشت از اینیعنی او از خوف این

 حدیث نقل کند. 

شود که یاران او نیز ه و اعتماد بودن ابوهریره برای ابو ایوب انصاری از این هم استفاده میثقجای 

چه گمان کنندگان به زعم که چیزی از آناند و این داللت دارد بر اینروایت کردهاو احادیث را از 

ابوایوب جزو ها نرسیده است. هر چند اند که علی در حق ابوهریره گفته باشد به آنخویش پنداشته

های او حضور پیدا کرد و وزیر ی جنگرزم علی بود و در همهکسانی بود که تا دم مرگ همراه و هم

 او بود.
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توان پسر یزید لیثی و عطا بن یسار و موسی بن طلحه و ابو از جمله یاران و شاگردان ابوایوب می

احادیث روایت از ابوهریره  هامگی آنالمزنی را نام برد که هبن قره یهویاسلمه بن عبدالرحمن و مع

 اند. کرده

 اند:انس و ابن الزبیر و واثله نیز در قافله

خادم رسول  1توان انس بن مالکاز ابوهریره می ی حدیثروایت کنندهرسول خدا )ص( و از یاران 

ای آخرین صحابهی بن االسقع اللیثی )رض(. او را نام برد. همچنین واثله 2خدا )ص( و عبداهلل پسر زبیر

ی کارهای یعنی او همه ت سال بعد از ابوهریره ازدنیا رفت،ساست که در دمشق وفات کرد. او بی

ها نیافت که باعث توقف روایت از وی شود. ابن رو از هم جدا کرد و چیزی در آن و ابوهریره را زیر

 3بود که به سرعت به پخش و نشر احادیث و روایات او پرداخت.

 خواند:مچنان در حرکت است و ابوهریره برایش آواز میه قافله

رمه زهری قریشی را نام خر بن موَستوان مِمیاند،ی که احادیث را از ابوهریره روایت کردها از صحابه

هر چند نام برده دو سال بعد از هجرت به دنیا آمده است، اما وقتی که رسول خدا )ص( دار فانی  4برد.

چه از چنان بود و احادیثی از او شنیده و روایت کرده بود، عاقلو ای ممیز پسر بچهاو را وداع گفت، 

 بزرگان صحابه نیز احادیث روایت کرده است.

ابو امامه پسر سهل بن حنیف )رض( در زمان رسول خدا )ص( به دنیا آمد و از بزرگان صحابه و از 

 5کیر.بن ابوهریره روایت نقل کرده است، همچنین محمد بن ایاس ب

الحاتم ابو توان نام برد،را می 6المازنی مصری دی حدیث از او، ابو الوری روایت کنندهاز میان صحابه

 7که او صحابی بوده است.اند بر اینوردی اتفاق کردهباالکلبی و رازی و بغوی و ابن قانع و ابن

گوید او ابو داود صاحب سنن می کند.ابو سعید خیر )یا ابو سعد( هم از ابوهریره حدیث روایت می

صحابی بودن او  به 1هابخاری و ابوحاتم و ابن حبان و بغوی و ابن قانع و غیر این 8صحابی بوده است.

 2اند.تصریح کرده
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توان عبداهلل پسر عتبه پسر مسعود الهذلی ی حدیث از ابوهریره میی روایت کننده از میان صحابه

عبداهلل یکی از بارزترین یاران ابوهریره را نام برد. عبداهلل  بنر عبیداهلل و پد 3ی ابن مسعودبرادرزاده

چرا عمویش صحابی بزرگوار )عبداهلل 4پیغمبر )ص( را دیده است و از وی حدیث روایت کرده است.

و زنی گمانه بن مسعود( او را از روایت حدیث از ابوهریره بر حذر نداشته است؟ و چرا چیزی از

کذب برای وی نقل نکرده که گویا عمر یا غیر او مردم را از روایت حدیث از ابوهریره توهمات اهل 

 منع کرده باشند؟

ام، ولی مشهور است که از او ها از ابوهریره دسترسی پیدا نکردهاز کسانی که من به روایت آن

و ابوهریره عبداهلل پسر سرجس مدنی است. پسر ابی حاتم مصاحبت او با  اند،حدیث روایت کرده

که از عبداهلل بن ابی حدود االسلمی نیز مشهور است به این 5روایت حدیث از او را ذکر کرده است.

 6از او آورده است. اناز جلمه روایت کنندگ اابوهریره حدیث روایت کرده است. ابن ابی الحاتم اور

ها که ارش کرده و بیشتر اینشم را اندی را که از ابوهریره حدیث روایت کردها هحاکم نیز نام صحاب

ها دسترسی پیدا ام، نام برده است و کسان دیگری را نام برده که من به روایات آنمن نامشان را آورده

عقبه بن  عایشه، پسر ثابت، عبداهلل بن عمرو بن العاص، ابی بن کعب، دام که عبارتند از: زینکرده

ابو  ،دشداد بن الها و نضره الغفاری، ابو رهم الغفاری،الحارث، ابو موسی االشعری، سائب بن زید، اب

ید بن سوید )رضی اهلل ررزین العقیلی، عمرو بن الحمق، حجاج االسلمی، عبداهلل بن عکیم، اغر جهنی، ش

 عنهم(

اشخاصی وجود دارد که علما در صحابی  اند،در میان کسانی که احادیث را از ابوهریره روایت کرده

بزرگان ها را از اند و برخی هم آنها را صحابی دانستهاند، بعضی آنها اختالف کردهآنبودن یا نبودن 

توان شبیل بن اند، میها را ترجیح دادهاند و بس. از کسانی که صحابی بودن آنتابعین به شمار آورده

 عبدالرحمن بنعمره انصاری و  وعبدالقاری و عبدالرحمن بن اب ف، ابو الطفیل کوفی، عبدالرحمن بنوع

بن  بتو ثاشی جر یباب مدنی صاحب المقصوره و ربیعهخغنم اشعری ـ که از کبار فقها بوده ـ و 

ر صحابیه مشهور فاطمه ادبن مانع اصبحی و ضحاک بن قیس فهری قریشی بر شفیحارث انصاری و 
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عبدالرحمن بن اشعری و لدین دختر قیس که از او بزرگتر بوده و قبیصه بن ذویب خزاعی و عامر بن 

 1قیس بن مخرمه را نام برد.

ایم و هجده نفر شان اطالع پیدا کردههایی از روایاتاینک ما نام یازده نفر از اصحاب را که بر مقال

های از روایتشان دسترسی پیدا ها را نام برده و ما به مثالاز اصحابی که ابن ابی الحاتم یا حاکم آن

ها که دوازده مرد هستند به اثبات برسد. تعداد اصحاب حابی بودن اینایم، نام بردیم. اگر صنکرده

در نقل  هاروایت کننده حدیث از ابوهریره به چهل و یک نفر خواهد رسید. آیا در اقدام عملی آن

 آفرین وجود ندارد؟ هشبهحدیث از ابوهریره دلیلی بر حصول اطمینان برای افراد 

 را: مادر مؤمنان حفصه عایشه و حمل کردنش جنازهمنان ؤمادر می نماز ابوهریره بر جنازه

رود. از نافع امام موثق به شمار میاصحاب  بودن او نزد ثقه و اطمینانمورد  دلیل براین عمل ابوهریره 

ی عایشه ی ابن عمر روایت شده که او همراه با ابوهریره بر جنازهی اعتماد موالی آزاد شدهو شایسته

که عبداهلل پسر نماز اقامه کردیم با این سلمهی عایشه و ام گوید: بر جنازهدر این باره می 2نماز اقامه کرد.

را ابوهریره بر عهده گرفت. در روایتی آمده است که ابن نماز  امامت روزی که عمر حضور داشت 

و ما خوب این تصریح به عدم انکار است  3او را انکار نکرد. عمر در میان مردم حضور داشت و امامت

نمایند. چگونه دانیم که مسلمانان یکی از افاضل و بزرگان خود را برای امامت نماز جنایز انتخاب میمی

 که فرد متوفا همسر رسول خدا )ص( در دنیا و آخرت است.این چنین شد و حال این

و را ا یجنازه ی حفصه همسر رسول خدا )ص( و دختر عمر، ابوهریرههمچنین حمل کردنش جنازه

 4از خانه مغیره تا گورستان حمل کرد.

 :به احترام اوجمهور صحابه و تابعین سکوت 

گوید: ابوهریره در روز جمعه تا هنگام فرا کند و میاز محمد پسر هالل، او هم از پدرش نقل می

  5کرد.رسیدن زمان خطبه برای ما سخنرانی می

شد و ایستاده دیدم که روز جمعه خارج میگوید: ابوهریره را از عاصم پسر محمد از پدرش می

گفت: ابوالقاسم رسول خدا که گرفت و میمی ـ که از درخت انار بود ـ دستانش به دو طرف منبر
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صادق و مصدوق است برای ما حدیث ادا کرد و تا هنگام باز شدن باب المقصوره جهت خروج امام 

 1نشست.داد، بعد میآن را ادامه میبرای نماز،

داستان دارای داللت قوی و جدی است، چون ساعت قبل از ادای نماز جمعه در مسجد نبوی  این

شدندو فرد دروغگو توانای صحابه و بزرگان تابعین در آن مکان ـ مسجد نبوی ـ جمع می یهشریف هم

س آورد و به طرف مجالگیری روی میکه به انزوا و گوشهعرض اندام در همچون اماکنی را ندراد، بل

 گردد.آورد و از همچون مجالسی متواری میافراد فرومایه و پست روی می

 :سال در مسند فتوا برای مردم مدینه 32قرارگرفتن ابوهریره به مدت 

خدری و ابوهریره و عبداهلل بن عمرو بن العاص و ابن عباس و ابن عمر و ابو سعید  ابن سعد گوید:

له پسر اکوع و ابو واقد اللیثی و عبدااله بن بحینه همراه نظایر  و رافع بن خدیج و سمجابر پسر عبداهلل

کردند و از رسول خدا )ص( حدیث ها ـ از اصحاب رسول خدا )ص( ـ در مدینه فتوا صادر میآن

ی نمودند. از تاریخ وفات حضرت عثمان تا زمان وفات نامبردگان این مسوولیت به عهدهروایت می

بن عباس و ابن عمر و ابو سعید خدری و ابوهریره و جابر متصدی امر فتوا آنان بود و در میان آنان ا

 2بودند.
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 د:ندانثقه می و اعتماد ن نیز قوال و عمال ابوهریره را موردتابعی

تاریخ فقه  1تر و داناتر از یاران ابوهریره وجود ندارد.در میان تابعین، بزرگوارتر و مشهورتر و شریف

شناسد. آنهایی که شهرت آنان افقها را در نوردید و در میان دینه را به خوبی میی می فقهای سبعهاسالم

آوری حدیث و رای محکم و درست و عقل وافر و های بعد از خود مشهور بودند و به کثرت جمعنسل

 در استنباط مشهور بودند. ـ از تابعین ـ بر اقرانتفوق 

یابد که پنج نفر از آنان ـ ابوبکر پسر ، در میکسی که در روایات این هفت نفر به تفحص برخیزد

سلیمان بن یسار و عبیداهلل بن عبداهلل  سیب،مد بن یعبدالرحمن پسر حارث بن هشام، عروه پسر زبیر، سع

 2اند.ود ـ از شاگردان ابوهریره بودهعبن عتبه بن مس

نه نام برده که عبارتند از ابن ترین و مبرزترین فقهای مدیچهار تن از فقهای تابعین را ممتاز دناذابو

که قبیصه شاگرد ابوهریره بود و از او حدیث 3یب و عبدالملک بن مروانؤذ قبیصه بن، یب، عروهمس

خالفت مسند ی کسانی است که قبال از وی بحث به میان آوردیم و گفتیم کرد. او از جملهروایت می

 کرد.روایت میحدیث را به عهده گرفت. از ابوهریره 

بینیم که بسیاری از اند، تفحص بورزیم، میگر در فهرست کسانی که از او احادیث روایت کردها

اطالعی از کمترین اند که هر کس ایم ـ جزو اعالم فقه به شمار آمدهها ـ سوای کسانی که نام بردهآن

حسن بصری،  ها مطلع و آگاه است، همچونتفسیر داشته باشد، بر فضل و تقدم آن و کتب فقه و حدیث

ادریس خوالنی و عامر شعبی و محمد پسر کعب قرطب و  وصالح سمان و مقبری و طاووس و اب واب

ار، و نعالیه ریاجی، وام درداء صفری همسر ابی درداء )رض( و عمرو بن دی ومحمد بن منکدر و اب

و روایت این افراد از ها متوکل ناجی و امثال این ودی، و محمد بن ابراهیم تیمی و ابزعمرو بن میمون ا

 آید که بر هیچ منصفی پوشیده و مخفی نیست.ابوهریره کاری عملی، در توثیق او به شمار می

سلمه و  وچون اب اند،و صاحب نظر در فقه بوده ،ها، فرزندان صحابه که جامع شرف نسبهمچون این

سیب و ماب و سعد بن الحمید دو فرزند عبدالرحمن پسر عوف و سالم پسر عبداهلل بن عمر بن خط

ی مبشره و نافع پسر عبیداهلل بن عبداهلل بن عتبه و عیسی و موسی پسران طلحه بن عبیداهلل یکی از عشره

ها از یر عامری و غیر اینخجبیر پسر مطعم و ابی برره پسر ابی موسی اشعری و یزید بن عبداهلل بن ش

که قاضی لشان پیش خواهد آمد. مانند اینآنان و سخن از احوا ذکرمناسبت دیگری به کسانی که 

حدیث روایت از ابوهریره  ]همگی اند.که در رکاب حضرت علی )رض( جنگیدهاند یا اینبوده

 اند.[کرده
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همچنین نوادگان صحابه مانند فحص پسر عبیداهلل بن انس بن مالک و شمامه پسر عبداهلل پسر انس، و 

لی و حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب و اسحاق پسر ج بعه پسر عمرو بن جویر بن عبداهللرز واب

 اند.ها مشهور نبودهاری در میان افرادی که جدشان صحابه بوده ولی همچون اینصطلحه ان وعبداهلل بن اب

روایت این عده از تابعین از فرزندان و نوادگان صحابه از ابوهریره کار و اقدامی است عملی در 

 افزاییم.می بر موارد فوقآن را  توثیق ابوهریره که

 واب کارمانند  است سفرشان جهت استفتا از او ،دررا داضمنی ا که مفهوم توثیق هایندار از میان کر

 ی که گوید: چون اختالف مردم بر سر نبیذ )شراب( فراوان گردید، از یمامه راهی مدینه شدممکثیر یما

رد از وی سوال کنم. او را یافتم و عرض کردم ای م و در این مووبه خدمت ابوهریره بر کهبه قصد این

ام تا در مورد حکم شراب از تو سوال کنم. او از رسول خدا )ص( ـ نه غیر او ابوهریره من از یمامه آمده

فرمود: خمر چیزی است که از درخت ـ برای ما حدیث آورد و گفت: شنیدم رسول خدا )ص( می

 1آید.انگور و نخل خرما به دست می

و ها فرود آمدن او بر آنورزد، کوفه که بر توثیق ابوهریره داللت می مقیم جمله کارهای تابعین از

گوید: از وی است تابعی جلیل القدر قیس پسر حازم ذکر کرده و می هااز سوی آن طلب حدیث

ینیه یپسر ع د سفیان )یعنیوابوهریره در کوفه به نزد ما آمد. میان او و موالی ما قرابت و خویشاوندی ب

یک که موالی احمس بود ( گوید: قیس گفت، به نزد او آمدیم و بر وی سالم عرض کردیم. و سفیان 

یب تو هستند، صها سهم و نگفت: ای ابوهریره اینابوهریره نزد او آمد، پدرم خطاب به  حیّ بار گفت:

ها حدیث نقل کنی. آن ایراند بر تو عرض ادب و سالم دارند و آرزو دارند از رسول خدا )ص( بآمده

 2ها.بر آن درود فرمود: خوش آمدند و

 اند:ابوهریره را تصدیق نموده به صراحت تابعین

ای پیامبر )ص( را از حفظ هابوهریره بیشتر از هر کسی فرموده"گوید:محمد بن عمرو بن حزم می

ترین نبود، ولی حافظمحمد )ص( گوید: ابوهریره برترین اصحاب ابوصالح سمان می 3".داشته است

 4ها بود.آن
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 :تایید ابوهریره از طرف علمای بعد از تابعین

ی طال به طال )الذهب بالذهب( که مخالف امام شافعی و غیر او حدیث ابوهریره را در مورد معامله

ر باشد، ذکر کرده و حدیث ابوهریره و موافقانش را بحدیث اسامه بن زید )انما الربا فی النسیئه( می

ها بوده و دیگر تر بودن آنحدیث اسامه ترجیح داده است. دلیلش هم کثرت راویان، حفظ بیشتر و مسن

ترین فرد ترین و حافظابوهریره مسن"را روایت نموده است. سپس گفت:که اسامه به تنهایی آناین

چون امام  . چون سخن فردیتایید بسیار باارزش استو این  1"راویان حدیث زمان خود بوده است

و  حدیث صحیح از ناصحیح ، فقه، تشخیصحدیث شافعی است و این خود کافی است چه او در حفظ

 سرآمد همه بود و در زهد و تقوی ثابت قدم.  فطانت،

بخاری و مسلم روایت داشته اساتید کم سن که از پیش کسوتان فقهای حنفی است و از طحاوی امام 

 2"و حسن ظن داریم.ما نسبت به ا"گوید:است، چنین می

ی مسلم بوده، اهلل( که از طبقهمحمد بن اسحاق بن خزیمه )رحمه ،حاکم از استاد استادش ابوبکر

کنند که خداوند دلهایشان ی رد احادیث ابوهریره صبحت میچنین نقل کرده است: تنها کسانی درباره

 فهمند.نمیرا را کور و فاقد بصیرت کرده است که اخبار و روایات 

معطل )منکر صفات( است که اخبار و روایات ابوهریره را مخالف مذهب جهمی یا چنین کسی زیرا 

نماید که گوید و او را به چیزی متهم میبدین سبب به وی فحش و ناسزا می و بیندکفرآمیز خود می

هالن به کار دالن و جاخداوند او را از آن پاک گردانیده است و این تهمت و ناسزا را جهت فریب ساده

یا است  ی از خوارجو یا فرد شوندحجت و برهان تلقی نمیبرد که هان! اخبار و روایات ابوهریره می

داند و اطاعت از امام و امیر را بر خود واجب که شمشیرکشی علیه امت محمد )ص( را جایز میفرد 

بیند و دلیل و مراهش می. همچون فردی اگر روایات ابوهریره را مخالف مذهب نادرست و گبیندنمی

 .آوردروی میغیبت و نکوهش ابوهریره وادی به  ،حجتی برای دفع روایات وی ندارد

را که خداوند آن را ـ گیری نموده و مسلمانان معتقد به قدریا قدریه است و از اسالم و مسلمانان کناره

وایات ابوهریره )رض( از پیامبر راین فرد داند. هر گاه کافر می به آن حکم کرده استمقدر نموده و 

پندارد که اخبار و گیری غلط چنین میبافی و نتیجهبیند، با فلسفه)ص( را در رابطه با اثبات قدر می

توانند حجت و دلیل تلقی شوند. این در حالی است که خود هیچ دلیل محکمی روایات ابوهریره نمی

 ند.ش را ثابت کلودآو شرک آمیزندارد که مقوله کفر
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آورد. نادرست به دست میمنابع را از ها شود و آندار مسائل فقهی مییا جاهلی است که عهده

به  کند،از او تقلید می بدون دلیل که اخبار و روایات ابوهریره را مخالف مذهب فردی دید کهزمانی

 تقلید محض، مذهبداند و از روی و روایاتش را مردود میگشاید دهان به بدی میی او ناحق درباره

 که روایات وینماید. اما همین فرد هنگامیرا بدون دلیل و جهت روشنی انتخاب و اختیار میامامش 

 1نماید.اج میجها بر علیه مخالفانش استفاده نموده و بدان احترا موافق مذهبش دید، از آن ]ابوهریره[

ی فی که دشمنان ابوهریره پشت پردهاین سخن امام ابن خزیمه بود، سخن عارفی که از حقیقت اهدا

ها و جاهالن بودند و در دوران قدری ،خوارج ،جئهدر دوران او مر ناند، باخبر است. آناآن مخفی شده

 بینیمشان. که می ییهاما نیز همین

را به محاسن و مناقب  771تا  772ی جامع خود یک باب از صفحه 18ترمذی هم در جزء  ماما

 اص داده است.ابوهریره اختص

گوید: او چنین می باشد،صاحب مستدرک میصغیر ابو احمد حاکم کبیر، که استاد حاکم 

 2ترین صحابه بود و بیشتر از همه مالزم و همراه پیامبر بوده است.حافظ

شاگرد وی حاکم ابو عبداهلل، صاحب مستدرک چنین گفته است: از ابتدای اسالم تا عصر کنونی هر 

اولین و  آید، اما اوجزو پیروان و اتباع ابوهریره به حساب می حفظ حدیث بوده، کسی که دنبال

 3.باشدمی "حافظ"گذاری به نام ها برای نامترین آنالیق

گوید: خداوند ما را همچنین او در آخر فصل مناقب ابوهریره که در مستدرک تنظیم نموده است، می

ها اش و پیشوایان دینی از تابعین و کسانی که بعد از آنگزیدهی خود و یاران براز مخالفت با فرستاده

کانال حفظ و نقل اند از پیشوایان مومنین مصون بدارد و همچنین در امر کسی که شریعت ما را از آمده

کند جزو کسانی و حاکم که چنین گوهرافشانی می 4نمود مصون بداردنگهداری روایاتش برای ما 

 و زمانی این سخن را گفته است که تشیع چون امروز نبوده است. بوده است است که به تشیع معروف

اخبار و  ه برایترین صحابحافظگوید: ابوهریره ولیا میحافظ ابونعیم اصفهانی مولف کتاب حلیه األ

 5بوده است.روایات از پیامبر )ص( 

گوید: ابوهریره کسی مولف کتاب المبسوط می ،هـ . ق 410حنفی متوفی  یشمس االئمه امام سرخس

و در عدالت، حفظ و ضبط نیکویش هیچ  ،است که در همراهی و مصاحبت زیاد وی با پیامبر )ص(
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کس شکی ندارد و پیامبر برای او دعا نموده است. سپس گفته است: در عدالت، ضبط و حفظ حدیث، 

 1مقدم بر همه است.

بندگی و تواضعی که داشت، حافظ،  دراخالص  عالوه بر مکانت،ابوهریره فرماید: امام ذهبی می

 2فقیه و دریایی از علم و جزو مفتیان بزرگ بود.

او را به عنوان امامی مجتهد توصیف نموده و بزرگ و سرآمد حافظان مورد  امام ذهبی،همچنین 

که علم و دانش پاک، با برکت و زیادی را از پیامبر )ص( نقل نموده که پندارد و ایناعتمادش می

ایم که در داشت و ما ندانستهی قوی رسد. او اخالقی نیکو و حافظهکس در این کار به پای او نمیهیچ

  3حدیثی به خطا رفته باشد و باالخره او در قرآن، سنت و فقه توانمند بود.

حفظ، دیانت، عبادت، زهد و  فرماید: ابوهریره در صدق،یر و تاریخ میفسابن کثیر صاحب ت

مند بود و کالم ای بود. او از فضایل و محاسن زیادی بهرهعمل صالح دارای مکانت ویژهپرهیزگاری و 

 4نیکو و پندهای زیبایی داشت.

بینیم که از عصر پیامبر )ص( و صحابه و سه قرن طالیی و برتر اول، تا دوران چنین میآری، ما این

 کنند. ده و از او پشتیبانی میاخیر قول و عمل دست به دست هم داده و ابوهریره را تصدیق نمو

 دروغ گفت و به خطا رفت...!

کنند، در عصر و زمانی زندگی کسانی که ابوهریره را به دروغ پردازی و وضع حدیث متهم می

اند که در ها فراموش کردهکند. آنکنند که دروغ جهان را فرا گرفته و بر آن سیادت و رهبری میمی

، مگر ممکن است که دروغگویانی قبیح بوده است. عالوه بر آن زمان پیامبر )ص( دروغ زشت و

که پیامبر )ص( بدون این ،توانسته باشند در آن زمان خود را مخفی کنند و دروغشان را پنهان نمایند

  و وادار به تجدید توبه کرده باشد؟ را افشا نآنا

پیامبر  گزاز دروغ نبود و هر ترمنفورگوید: نزد اصحاب رسول خدا )ص(، هیچ چیز عایشه )رض( می

بود، به هنگام شنیدن دورغ از خود اگر هم چیز اندکی می .پسندید)ص( از هیچ فردی دروغی را نمی

پس دروغ  5یافت.گشت و خشمش تا زمان توبه از آن ادامه میشد و به شدت خشمگین میمیبی خود 

ها )ص( و یارانش را اغفال نماید و بر آن رسول خداخداوند و ای نیست که ابوهریره بتواند کار ساده

 همه مدح و ستایش را کسب کند.دروغ ببندد و بعد این
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ظاهر معنی کذب نیست، بلکه  "النفُ بَذِکَ"ی اما هدف پیامبر )ص( و یارانش از بکار گیری جمله

 اند. مقصودشان خطا و لغزش بوده است و قصد هیچ اهانتی در آن نداشته

خون نفاس )خون بعد از وضع از ث، چند روز بعد از وفات شوهرش رعه دختر حابرای نمونه سبی

ل بر وی گذر کرد، گفت: تو باید چهار ماه و ده روز صبر کنی، بعد از دوران بحمل( پاک شد، ابوسنا

کذب "سبیعه این گفته را برای پیامبر )ص( بازگو کرد، پیامبر )ص( فرمود  .شویه رها میعدّ

توانی ازدواج . بلکه آزادی و  میتل اشتباه کرده است. حرفش درست نیسبنی ابوسنایع "لبوالسنابا

 1کنی.

ی نماز هنگام از اقامهکه شبکسیهم از این قبیل است که از او روایت شده، گفت: ابودرادء ی گفته

نقل وقتی که برای عایشه تواند آن را به جای آورد. وتر عاجز شود، بعد از فرا رسیدن صبح نمی

 وترنماز  ابودرداء به خطا رفته است، چون پیامبر بعد از آمدن صبح هم "والدرداءبکذب ا"گفت:کردند،

 2خوانده است. را

جنگ خیبر به مدینه بازگشتند. عمر به او  زمان اسماء دختر عمیس جزو مهاجرین حبشه بود که در

اسماء ناراحت  .تر هستیمبهتر و شایستهایم. پس نزد پیامبر )ص( گفت: ما در هجرت بر شما پیشی گرفته

 3ی ای عمر.یعنی اشتباه کرد "کذبت یا عمر"شد و گفت:

 اند. اخطل در بیت شعری چنین گفته است: ی کذب را به جای خطا استعمال کردهعرب کلمه

را در واسط اند، یا انهایت به شما دروغ گفته)چشم طواس  ب   یت  ا  م ر  ا  ک  ین  ع   ک  بت  ذ  ک  

 ای.(دهدی

دروغ آنچه به گوش او رسیده ( یعنی: کذبو ما فی سمعهگوید: )ه چنین میمذوالر

 نیست.

در مکه بیش سالی  11یا  10گوید: پیامبر در حدیث عروه آمده است: به او گفتند که ابن عباس می

ون در چ است کذب نامیدهعروه سخن ابن عباس را  .، یعنی: به خطا رفته است"کذب"نماند، او گفت:

که دروغ و که کذب مخالف صدق و راستی است. ولو اینمخالف صواب بودن شبیه دروغ است. چنان

اشتباه در قصد و نیت با هم متفاوت باشند. پس کذب دو نوع است: عمدی و غیر عمدی )خطا(. کذب 

ی زن هل پسر بعکک در فتوایش درباربعمدی معروف است و کذب به معنی اشتباه، مانند کذب ابوسنا

 "کذب من قالها"شوهر مرده اگر وضع حمل کرد. قول پیامبر )ص( هم بدین معنی است که گفت:

ی عامر که به یعنی اشتباه کرده کسی که این را گفته است. این گفته مربوط به کسی است که درباره

ی عباده بن صامت که مانند گفته و است هدر رفتهاشتباه خودکشی کرد، گفت: اعمال وی 
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یعنی ابو محمد اشتباه کرده است که گفته بود نماز وتر واجب است. در تمامی  "کذب ابومحمد"گفت:

 اندباشد، به این معنی که گوینده اشتباه کرده است و گفتهاین روایات کذب به معنی خطا و اشتباه می

 باشد.ی اهل مدینه میکذب لهجهی از واژهاین معنی  استنباط

 زبیر:صدق و کذب در قول 

 )رض( ی زبیرتوانیم گفتهی کذب و معنای آن در زبان گذشتگان و پیشینیان میبا این توضیح درباره

ـ  ها دروغ هستند[]آن "انها کذب"ی کلمهکه گفته: ی بعضی از احادیث ابوهریره را درباره

 م. یکن فسیرتـ  اگر به درستی نقل آن از زبیر اعتماد کنیم

که: روایت شده از ابن اسحاق، از عمر  1گوید: در بدایه و نهایه آمده است( میاهللشیخ معلمی )رحمه

که گفت: پدرم زبیر به من گفت: مرا پیش این یمانی )ابوهریره( ببر  از عروه یا عثمان بن عروه، بن زبیر،

م خواند و پدرکند. پدرم را پیش او بردم و او حدیث میکه احادیث پیامبر )ص( را زیاد نقل می

بعد از چندی گفتم: پدر منظور شما از این کلمات  گوید: .کذب. صدق، کذب گفت: صدق،می

ها را در که این احادیث را از پیامبر شینده است، شکی نیست، اما بعضی از آناین درچیست؟ گفت: 

 دهد.ع خود قرار میقگوید و بعضی را در غیر مومکان مناسب خودش می

از ابن اسحاق محمد بن سلمه آن را کالمی از زبیر، صحت ندارد، چون در حقیقت روایت همچون 

 است، غدادیو محمد بن سلمه یکی از این چند نفر بیش نیست یا محمد بن سلمه بن قرباء ب کندمینقل 

ن کهیل است، یا محمد بن سلمه البنانی، یا ابن فرقد است که تمامی این افراد ضعیف بیا محمد بن سلمه 

گردد. و ها باشد، خبر، ضعیف تلقی میباشند. پس اگر از طرف هر کدام از اینلحدیث میو متروک ا

 2الحال و نامعلوم است.اگر فردی غیر از افراد باال باشد، مجهول

ل شهید شده است و ابوهریره تا بعد از مجبینم. چون زبیر در جنگ بنده داستان را ساختگی می

پیامبر )ص( بود با ابوهریره  رعالوه بر این، چون زبیر همراه و یاوکرد، جنگ، زیاد حدیث روایت نمی

الیمانی )این ا کنم که کلمه هذاند. پس فکر نمیبا هم بودههای زیادی مدتنمود و زیاد مالقات می

بی احترامی به مقام صحابه است و مثل این است که گفته باشد:  ،یمنی( را گفته باشد. چون این کلمه

 این یمنی که دیروز به مدینه آمده است.

جزو راوایان حدیث از ابوهریره است. اگر زبیر ابوهریره را  ه گفتیم ـکچنانهمـ  زبیر یعنی عروهابن 

سران زبیر تنها این یکی نمود، چطور عروه از او حدیث روایت کرد؟ در حالی که در بین پتکذیب می

بوده است. عالوه بر این هشام بن عروه نیز در صحیحین جزو راویان حدیث زبیر در آن واقعه همراه 
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آوری احادیث ابوهریره مشهور باشد. آیا او هم متوجه نشده است؟ امام زهری که به جمعابوهریره می

ی آیا ممکن است که چیزی درباره .تر او زیاد روایت کرده اسیعروه و غ ،از پسران زبیر است،

 تکذیب ابوهریره را به وی نگفته باشند؟

 گاه و حجتی ندارند.جوابی نیست! و ابوریه و عبدالحسین هیچ تکیه

های خود، از این داستان تنها صَدَق و کَذَبَ را نقل گوییکه ابوریه در گزافهتر از همه اینعجیب

 سازد.منتفی می را ابوهریرهاز  اش شک و تردیددارد، چون بقیهی داستان نکند و کاری به بقیهمی

 اند:خلفای راشده ابوهریره را تکذیب نکرده

اند، بهتان ( ابوهریره را تکذیب نمودهمااین مطلب که گویا امیرالمومنین عمر و عثمان )رضی اهلل عنه

عمر، عثمان و  :است که گفتهام معتزلی مدعی آن هستند. وهم او ظّو دروغی است که افرادی چون نَ

ی معتزلی است که اخبار و روایات بدون سند را فی ابوجعفر اسکااند. یا گفتهعلی او را تکذیب کرده

جهمی مبتدع، بشر المریسی است. یا مسائلی ادعای است. یا  شده ضعیف خواندهوی کند و نقل می

تی یک کلمه هم از طریق افراد مورد لقاسم بلخی، بدون سند و مدرک طرح نمود که حااست که ابو

 اعتماد و ثقه به اثبات نرسیده است.

ام و امثال او در رابطه با ابوهریره ظّهای نَجوییگویی و عیبالزم است این امر مهم را بدانیم که یاوه

های اوایل قرن سوم هجری است که امت اسالمی از طرف افراد معتزلی، جهمی، باطنی و جزو فتنه

 بدان گرفتار شد.  )ناسیونالیست( شعوبی

ی نیروها و همه ،ی اسالمیبدعت و لشکریان مجوسی و دشمنان عقیدهتمامی طرفداران زمان در آن

. به کار گرفتنداسالمی  عقیدهعلیه جنگ در  ،ی یونانهای فالسفهی کتابترجمهتوان خود را از طریق 

ی عباسی را در سال ودند و سرانجام توانستند مامون خلیفهها از مترجمین یهود بتا جایی که بعضی از آن

ی خلق قرآن ها را دربارهی آنو جذب خود کنند. مامون قول و گفته ودههـ . ق منحرف نم 713

 ی کار خود قرار داد.ها را سرلوحهتصدیق کرد و سخنان باطل آن

ی را تحویلشان دهد و با دانشمندان های مهم ادارها توانستند او را وادار کنند که پست و منصبآن

مدافع سنت به مبارزه و ستیز بپردازد. تا جایی که احمد بن ابوداود وزیر مامون شد و منصب قاضی 

امام دلیر و بزرگوار احمد بن  ،دار اجرای این وظیفه شد. سرانجامالقضاه را به دست گرفت و عهده

ختی را با بدعتگزاران و دستگاه حکومتی سنگر و همفکرش جنگ طوالنی و سحنبل و علمای هم

کردند، شروع کردند. روزگار سخت مامون و بعد از او هم با معتصم و واثق که با روش او حکومت می

گروهی  .فدا نمودند هو سیاهی بود و بعضی از دلیران پیرو سنت مصطفی )ص( جان خود را در این را
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ی پاک و باور . چون خراسان در آن موقع مهد عقیدهزندانی و تعدادی به مصر و خراسان تبعید شدند

 دادند.دین را نمی حریم هیچ بدعتی بهراه یافتن ی اجازه ،درست بود و طاهریان فرمانروایان آن دیار

گروه دیگری هم از پیروان امام احمد که پست و مقامی داشتند، از کار بر کنار شدند و فقر و 

وحشتناک ادامه پیدا کرد و اگر ثبات و استقامت و تحمل رنج و  این جنگ .گرسنگی را تحمل کردند

و معتزلیان نبود، قطعا امت اسالمی به طور کامل انحرافات جهمیان ی وی با محنت امام احمد و مقابله

 گشت.اللت میضدچار گمراهی و 

ر که احادیث دادند. ولی هر بااز خود نشان می نظیربی ثبات و استقامت ،مومنان ،از این طرف هم

بشر المریسی و امثال  ،ابوداود، نظام معتزلی پسر آوردند، سکان داران فتنه و آشوب مانندصحیح را می

صورت که بر روایات پرداختند. بدینمیهای خود ریزی بدعتها در برابر مومنان به طرح و پایهآن

جا شروع شد. وهریره نیز از ایننمودند و تکذیب ابو روایت احادیث صحیح را تکذیب می افزودندمی

را که  ی دیگری احادیث مربوط به عقیدهاین کار بدین خاطر بود که ابوهریره بیشتر از هر صحابه

عصر مامون  ،بینیم که خاورشناسانکرد، روایت نموده است. به همین دلیل میهایشان را افشا میبدعت

ر یتاریخ را مطابق فهم و اهداف خود نقد و تفس خواهنداند. چون میرا عصر طالیی نامگذاری کرده

زمان که مامون تالش زیادی نموده که چراغ هدایت را خاموش کند وقت و آنها آنکنند. لذا برای آن

یل و خرافات فالسفه یونان نماید، واقعا عصر و امت اسالمی را از راه قرآن منحرف سازد و گرفتار اباط

 .طالیی بوده است

گران راستین همواره پایدار و چهارده سال طول کشید و دعوت ،فرساحنت سخت و جاناین رنج و م

حق را  متوکل به خالفت رسید و خداوند گرایش به حق را در دل او افکند،ایستادند تا سرانجام باثبات 

 حکومت به وجود آورد. اهل حق باالخرهدرون دید و بدان گوش فرا داد، به خود آمد و انقالبی در 

پیروز شدند و دست عناصر فاسد از دستگاه حکومتی کوتاه شد و پیش از همه ابن داود بر کنار گردید 

 از غم و اندوه جان داد و مرد. بعد و اموالش مصادره شد و تنها سه روز 

چنین خداوند دینش و سنت پیامبر )ص( و کرامت راویان سنت را حفظ نمود و بار دیگر امت بر این

پرداختند، زیادی ر خود استوار گشت، اما این گروه از داعیان بزرگوار در این راه، بهای عقیده و باو

. ها کشیده شدندگاهبه زندان و شکنجهتبعید شدند و در غل و زنجیر  جان دادند، گرسنگی چشیدند،

بعد از های گران راستین اسالم را به نسلنظیر خود درس و قانون دعوتلیکن با استقامت و ثبات بی

 خود آموزش دادند.  

القادر باهلل بن اسحق بن جعفر المقتدر  .باور راستین اسالمی بر عزت خود ماند و بدعت خاموش شد

باهلل که فقیهی توانا بود، کتابی را در باب عقیده نوشت که مورد تایید علمای امت قرار گرفت و از روی 
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را ای فرستاند. امت اسالمی ملزم شد که آنخهبرداری نموده  و به هر ناحیه و شهری نسآن نسخه

 بدعت اعتزال و تجهم فرا رسید. مرگ بدین صورت و ی خود قرار دهدگاه عقیدهتکیه

پرستی رانی، بیگانهبینیم که در گناهکاری، شهوتاگر ما وضعیت این گمراهان را بررسی نماییم، می

 ندارند. با هم هیچ تفاوتیبودند و این دو گروه یره دقیقا مانند دشمنان امروزی ابوهر ،تقویاز و دوری 

هنگام اما اش را در دربار خلیفه از صفر شروع کرد، ها احمد بن ابوداوود زندگیرییس آناز جمله 

و ثروت  آباد و چندین باغ و کشتزارها قطعه زمین کشاورزی دهکه متوکل او را محاسبه و عزل نمود، 

  بود.و ضبط کرده  را چپاول شماری و بیهنگفت 

ی ابن قتیبه را ذکر کنیم که شخصیت مورد اعتماد و ثقه دوران ی نظام کافی است که گفتهاما درباره

کرد، گرها و مکاران بود، شب و روز مستی میشناسیم، یکی از حیلهگوید: نظامی که ما میاو بود و می

شد و این سروده از اوست اخالقی میبیو مرتکب فاحشه و آمد در حالت مستی به کوچه و بازار می

 گوید:که می

و                ما زلت آخذ روح الزق فی لطف
 استبیح دما من غیر مجروح

و الرق   حتی انشیت ولی روحان فی جدی
 1مطرح جسم بال روح

 

 گرفتمیعنی: همواره به آرامی جان مشک شراب را می

 ریختمو خونی را بدون ایجاد زخم می

 شدم در حالی که من دو جان در بدن داشتمکه خم میتا این

 افتادجان بر زمین میاما مشک شراب چون یک جسم بی

 

ها ها هم افرادی با این ویژگی وجود داشتند و در حقیقت جرات طعنه زدن را به آنو کمی قبل از آن

و ادبیات داشت، جزو خوارج  که علم نافعی در لغتمعمر بن مثنی. او با آن ،آموختند. مانند ابو عبیده

گری دانیم که شعوبیگفت و نیک میزد و ناسزا میبودنش به عرب طعنه می 2بود و به دلیل شعوبی

که اند. چنانبودنشان ضعیف دانستهرا به دلیل شعوبیعلمای شعوبی بدون تردید بدعت است و اهل علم 

برخی از  بهرا نوشت که در آن  "مثالبکتاب "شود. در کتاب تهذیب و غیر آن به وضوح دیده می

ابن قتیبه گفته . زده است، در حالی که خود او است که مورد طعن و مخدوش استطعن  پیروان پیامبر

دوست نداریم از آن بحث به صورتی است که ترین پدرش از او و نزدیکنسب،  او در وضعیت"است:
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کنند ولی خود بدان عمل یگران را امر میچون کسانی خواهیم بود که دکنیم چرا که در آن صورت 

اما دوست نداشتیم . و همچون حالتی مشهور استپرهیزند. دارند اما خود نمیباز مینمایند. از بدی نمی

از لحاظ نسب معیوب و  به هر حال او 1.تدوین و در تاریخ ماندگار شود هادر کتاب احوال او  که

 2مخدوش است.

 ...اس کنها قیبقیه را هم بر این

سوایی بس بزرگتر ]از مورد فوق[ است که اطراف سران رالبته مواردی وجود دارد که در افتضاح و 

ی کل و رییس و مدیر تهاجم برای نمونه فرمانده گزاری را احاطه کرده است.ی بدعتو رهبران حمله

نوان دست راست به عشوند، به او منتسب می هاگری یعنی جهم بن صفوان که تمامی جهمیشعوبی

. کردـ عمل می ای که در اواخر عصر دولت اموی در خراسان شمالی برپا کرددر فتنه ـ حارث بن سریج

ای که بعد از سیزده سال منجر به کشته شدن حارث گشت. او در این مدت به سرزمین مشرکان رفته فتنه

در با لشکر مسلمین جنگید،  و با چند نفر به خدمت حاکم آنان در آمده بود و دست در دست کفار

کرد و به عنوان غنیمت جنگی تحویل ، زنان مسلمان را اسیر مینامیدمسلمان می حالی که خود را

 ناموسشان را مباح و حالل دانند و هتک حرمت شوند. تاداد مشرکین می

و بیشتر  دانندآیا ابوریه از آنان بهتر است؟ قطعا بهتر نیست. بزرگان مصر حال او را بهتر می

های ی کتابآیا ابوریه و امثال او، وقتی که ما برای رد مکرشان به مسند امام احمد و بقیه .شناسندمی

  بریم، جز پناه بردن به نظام و امثال او چه راه دیگری دارد؟حدیثی پناه می

الدس   اشکــــال منوعـــه (ریه)من ذاک 
 دیدنهم و الهـــــم دینار

ضل    لمـــــا و معرفهو مثلـــه یدعی ع
 کارنالطریق و لم یسعفه ا

 الفی الـــضالله فی قــــول ینمقه
 للغافلین کأن العلـــــــم أوزار 

مادام   رعوی ان یکون الکذب مهنتهیال
 الکذب عندالبیع اسعـار

ماشاء   لهایؤوفلقمه السحت اقــــــوال 
 طالبها للسحت تــــجار

 های متنوع داردریه کیست که این همه شکلابو

 کار اوست و غم و همش دنیا و پولدسیسه

 ادعای علم و معرفت دارد کسی چون او

 کنداو را کمک نمی گمراهیانکار  راه را گم کرده و 

 کندالقا میغافالن به آراسته در سخن گمراهی را 
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 گرانی بر دوش اوستچون بار انگار که علم 

 دارندست بر نمیی خود که دروغ و بهتان است، داز پیشه

 تا وقتی که کذب و دروغ ارزش و بهایی برای فروش داشته باشد.

 کندی حرام )او( سخنانی هستند که تاویلشان میلقمه

 حرام باشند (اموال)ضیان آن بازرگانان  تا وقتی که متقا

قات نسبت ث از ی تنقیص کنندگان ابوهریره به ابن قتیبه دینوری و غیر اوچه که ابوریه و بقیهآن

جهت  ،و مریسی و امثال این ضعیفانها به طور حکایت از نظام د، در حقیقت چیزی است که آنندهمی

ثقات نسبت دروغ، به ها را به ولی ابوریه و امثال او آن .اندرد کردن و باطل نمودن اقوالشان آورده

سخنش را کند و گیری میظام خردهگوید: نظام چنین گفته است و سپس بر نمثال: ابن قتیبه می .اندداده

تر و قبیح و را به ابن قتیبه نسبت داده است. اما ابوریه قول نظام را نقل کرده است ولی آنداندمردود می

پیدا نخواهد تزویر  ن ایندر دنیا وجود ندارد و هیچ پستی و قباحتی همچو از این تزویر علمی ترزشت

 .شد

تا  کنند،ای را از آن حذف میکنند ولی به عمد کلمهثقات نقل می ازکه قولی را و نیز مانند این

دهند و یا فقط قسمتی افزایند یا جایی را تغییر میای را بر آن مییا کلمه موجب رسوایی منقول عنه شود

برند، که هیچ را زیاد به کار می ی فراوان دیگریهای تزویراسلوب و کنندرا نقل و قسمتی را حذف می

 اند.را نداشتهآن ز خاورشناسان یهود جرات یک ا

 اند واجب است کهمثال او از گناه و معصیت و تزویر و دروغ نقل کردها وچه که ابوریه تمامی آن

 هکنند، مراجعای که از آن نقل میبه صفحهدر ثانی ، و ه شودی تردید و شک به آن نگریستبه دیده اوال

 رد. شود، چون امکان تحریف آن وجود دا

در صورتی که منقطع و یا راوی اگر مشخص شد که نقل درست است، الزم است که نص منقول را 

شد، در  اگر صحت سند ظاهرن نقد اسناد، مدارسه و بررسی کرد، پس بر اساس فنوآن ضعیف باشد، 

مله با متن معامتن مخالف است،فحوای ن و روایات دیگر که مفهومشان با یپرتو حقایق تاریخی و قرا

ات عو با توجه به لغت عرب و شناخت و آگاهی بر آن و عرف و عادات آن زمان و اطال خواهیم کرد

 برند، باید به متن نگریست.ای که به کار میمربوطه

 متاخرین هیچ ارزشی ندارد. ضعفای زنی و از کتب اما نقل بر اساس ظن و گمانه

 خذالن من ثمر؟و هل جنوا ما سوی ال  کم لفقوا ثم رداهلل بغیهم

 فلتتق اهلل فی العقبی و تستتر ها عصرا رعصابه قد بلونا ام

 نفح الهدایه تیاه علی العصر  ابوهریره تاریخ یضمخه 

 و لیس ضائره ارجاف مستتر  فلیس ضائره حقد لشانئه
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 اسطح ضوءا فی الدجی العکر فالبدر  فمادجی الکفر نور سنتنا

ها را به سوی خودشان بازگردانده نافرمانی آنخداوند  بعد و اندچقدر دروغ پردازی کردهیعنی: 

  ،است

 اند؟ ی دیگری چیدهآیا به غیر از پستی و خواری ثمره

 های مختلف امتحان کردیم ها را در زمانگروهی بودند که امر آن

 و گم شوند. از خدا بترسند پس به خاطر آخرت 

فروش و بر زمان بسیار فخر نمایانداو را بزرگ می ابوهریره ]خود یک[ تاریخ است که نسیم هدایت

 است

 رساند ی دشمنانش ]نسبت به او[ هیچ زیانی به او نمیو کینه لذا حقد

 افراد خود پنهان کن، او را آسیبی نرساند. و بهتان و دروغ 

 کند تاریکی و ظلمت کفر نور و روشنایی سنت ما را خاموش و پنهان نمی

 ر بسی بیشتر است.دّایی ماه چهارده در ظلمت و تاریکی مکچرا که تابش و روشن

 اند به عمر نسبت داده ی تکذیب ابوهریرهدر زمینه آنچه

 اند:تکذیبی که به عمر نسبت داده

کند که عمر بن خطاب به ابوهریره گفت: یا نقل حدیث از پیامبر )ص( نقل می عساکرابوریه از ابن 

که  هایی استاز جمله کتاب رکنمایم. کتاب ابن عساتبعید می کنی یا تو را به دوسرا ترک می

که عمر ترسید شودمی و اگر روایتش درست باشد، حمل بر این دارد، فراوانضعیف و موضوع احادیث 

احادیثی را که مفید رخصت ها ه مردم احادیث را در غیر مکان خویش قرار دهند، چون آنکاز این

اشتباه خطا و و هر گاه کسی احادیث زیادی نقل کند، ممکن است به آورند هستند بسیار بر زبان می

 1نمایند.حمل بر خطا بودن حدیث از او نقل کنند و خطا و اشتباه راوی را آن را بیافتد و مردم 

که این حدیث ساختگی، کار روافض است که ن ظاهر داستان داللت دارد بر اینایعالوه بر 

 نمایند که از احادیث نبی )ص( نفرت داشته است.خواهند عمر را متهم می

دَوس  تبعید وی به سرزمینبه همچنین این اثر، خود شاهد بر تناقض گویی است. چون تهدید عمر 

، معنی ندارد مگر نه این است که اگر احادیث ابوهریره نادرست هستند بر عمر الزم استاو که زادگاه 

باز دارد، چرا که سرزمین دوس نیز چون غیر آن، باید از خطر  هابود که مردم دوس را نیز از خطر آن
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. اگر احادیث ابوهریره نادرست بود، وی را به قطع زبان نادرست مصون نگه داشته شودآثار احادیث 

 1نمود نه به تبعید او به سرزمینش.تهدید می

ر گفته است: چه که بشر مریسی هم ادعا کرده، مانند مورد باالست. بدین عنوان که عمآن

دروغ بستن به رسول خدا عمر او را متهم به  ممکن است دروغگوترین محدثین ابوهریره است. چطور

نماید و میبه عنوان والی و استاندار بحرین تعیین  گیرد و او را، در حالی که وی را به کار می)ص( کند

ر چنین نظری داشت، هرگز در امور کنند، عمچه دشمنان ادعا میسپارد، اگر چنانمناطقی را به وی می

مگر چه دلیلی برای یار پیامبر )ص(  2سپرد.ها را به وی نمیکرد و اعمال آنمسلمین به وی اطمنیان نمی

 از تکذیب روایت بزرگتر است.

ترین صحابه است و بیشتر از هر کس دیگری احادیث ترین و حافظاما چنین نیست، بلکه او صادق

 است. ناسخ را نقل نموده

ترین صحابی را بدون هیچ دهد که مواظب گفتارش نباشد و حافظچگونه به خود اجازه میانسان 

چگونه صحت دروغگویی او نزد این مخالف ثابت دروغ زند؟  تبه او تهم متهم نماید و دلیل درستی

اند. اگر این مرد هطلحه پسر عبیداهلل و عبداهلل بن عمر او را ثابت و درستکار پنداشتشود در حالی که می

رسول خدا  صحابی کهاز این برای او سنگ داغ یا اخگری را گاز بگیرد و زبانش بسوزد، بهتر است

 3خود قرار دهد. (یطعنهتأویل ))ص( را مورد 

از این قبیل است داستان عمر و ابوهریره که گویا عمر وی را با تازیانه زده است. چون این قصه از 

 کافی ضعیف است و مورد اعتماد نیست.روایات ابوجعفر اس

که: از  گوییممی ای مریسی روزگاربه تو  ،مان به مریسی آن روزگار گفتندچه را که گذشتگانما آن

ای که بر خدا بترس و از او طلب بخشش کن، چون در حق صاحب و یار پیامبر )ص( مدعی چیزی شده

کرد، قطعا پشت و یاران پیامبر )ص( دفاع میی تو معروف است. اگر قدرتی بود که از خالف گفته

یاران رسول ناسزاگویی به کند تا کسی جرات فحش و کرد و پوست مخالفان را میشکم تو را پاره می

 .نمایدها را به کذب و دروغ متهم نخدا )ص( را نداشته باشد و آن

ای. قطعا تو هیچ فرد ردهروایت ک موثقیفرد از چه  راآن اگر ادعایی که داری راست است، بگو که

 4یابی.را نمی ثقه ای ومورد اعتماد

ی عمر جزو که عمر، ابوهریره را جای ثقه پنداشته این است که نوادهترین دلیل بر ایناز روشن

باشند، از جمله سالم بن عبداهلل بن عمر، که در صحیح بخاری روایت کنندگان حدیث از ابوهریره می
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بن عاصم بن عمر، ابوهریره را جای ثقه پنداشته این  فصموده است. همچنین حسه بار از وی روایت ن

الم بن عبداهلل بن سباشند، از جمله است که نوادگان عمر جزو روایت کنندگان حدیث از ابوهریره می

ها تکذیب عمر را ـ اگر است، آیا آن آمده یازده مورد از وی روایت نموده که در صحیح بخاری عمر،

 ؟اند که عمر او را درستکار ندانسته استاند و از پدران خود نشنیدهتکذیب کرده باشدـ نداشته او را

 اند:که به عثمان نسبت دادهراچه آن

را نظام آورده است که حال و وضع و صفات و سفاهت وی را قبال  توسط عثمان تکذیب ابوهریره

عثمان ابوهریره توسط  در رابطه با تکذیبهیچ روایتی را  ،ایم، ثقات و معتمدین حدیثشرح داده

است و نسبت داده عثمان به  اند،تبعید را که به عمر نسبت داده پیشین حدیثرامهرمزی اند، فقط نیاورده

اندک گویی در نقل و روایت مشهور است. در فصل قبل آوردیم که از نقل حدیث  در مذهب عثمان

ان مبنی بر کم روایت کردن عثمروش را حمل بر ، آناگر روایت درست باشد .کردبسیار پرهیز می

 نماییم.احادیث می

 اند:تکذیب ابوهریره به علی نسبت دادهی چه در زمینهآن

هیچ مصدر موثقی وجود ندارد که ثابت نماید، علی )رض( ابوهریره را تکذیب نموده یا از او روایت 

که به روایت ابو جعفر اسکافی استناد بعضی از دشمنان ابوهریره مگر حدیث منع کرده باشد. 

چنین گفته است: هان ابوهریره  هابوهریره به علی رسیداز گویا هنگامی که حدیث منقول اند،کرده

ی دوسی پردازترین موجود زنده بر پیامبر )ص( ابوهریرهاست یا گفته است: دروغترین مردم دروغگو

 باشد.می

ه کبل 1باشد و او اهل هوی و غیر موثق است.اسکافی میاین روایت ضعیف است چون از ابوجعفر 

دروغ بزرگی است که اتفاق افراد زیادی از پسران و نوادگان علی، و همچنین یاران ، همرزم و جماهیر 

ها بر سازد. و همچنین سکوت آنهای پیشین هاشمی، این دروغ را آشکار میی شیعه و گروهاولیه

را مستقیما از ابوهریره ـ اگر خودشان آن ،وایات افراد ثقه از ابوهریرهروایات دیگر از ابوهریره و ر

پردازیم و همه دال بر دروغ بودن روایت ابوجعفر است که در فصل آینده نیز به آن می نشنیده باشند ـ

 کردند.می و برای ما بازگو از او نقلآن را  گفت، حتمااگر امام علی چیزی می

 و ای دروغگو!پس مرگ و نابودی برای ت

توهمت   فان کنت تروی عن عل ی مقالـــــه
 ـــــلا عن فراهانغفانـــ
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فضحت و   هافقدلو ان کنت عمدا قد وضعت 
 نک ثنا الذی کنت تغزل

و ابناؤه  لماذا اذن صدر التشیــــــع ساکت
 طرا لهـــا لم یدوَّ لــــوا

افترا بودن آن غافل هستیم؛ و اگر به عمد  پنداری که ما ازکنی و میاگر تو سخنی از علی روایت می

 ایم،ای نقض و رد کردهچه را که بافتهآبرویت رفته، و آن ایاین سخن را وضع کرده و به او نسبت داده

 اند؟!اند و فرزندان و نوادگانش این سخن را بر زبان نیاوردهی تشیع )علی( ساکتپس چرا سرکرده

جا که ی است که نظّام ادعا کرده، آنخبرام در این زمینه دیده آورترین چیزهایی کهیکی از تعجب

به علی خبر رسید که ابوهریره هنگام وضو گرفتن و هنگام لباس پوشیدن طرف راست را "گوید:می

گفت: برایم آب بیاورید، وضو گرفت و از طرف چپ شروع کرد و گفت: من با علی  اندازد،جلو می

 ورزم.ابوهریره مخالفت می

که، آن را به ابن قتیبه نسبت چه جای تاسف است اینین سخن را عبدالحسین نیز نقل کرده و آنا

 1"را تنها در مقام رد بر نظام آورده است.داده، در حالی که ابن قتیبه از این سخن بری است و آن

 روایت افراد قاضی و زاهد از ابوهریره، که به معنای تایید اوست:

های مهم اند گروهی از قاضیان پایتختاز ابوهریره حدیث روایت کردهدر فهرست کسانی که 

ها یک پیام بس مهم در اند و به نظر من در روایت آنه از وی حدیث روایت کردهکیابیم اسالمی را می

افکنان وجود دارد. چون افراد قاضی در هر عصری، مخصوصا در صدر زنان و شبههتایید وی و ردّ طعنه

که مجبور به شنیدن گواهی گواهان و گردیدند و نظر به اینلبا از افراد پرهیزگار انتخاب میاسالم، غا

ی آنان برخیزند و کسانی که ضعیف طلبیدند که به تزکیهتفحص در احوال آنان بودند و کسانی را می

توثیق افراد حذر و  یابیم که طبیعتا در امرها را مینمودند ـ نظر به این امرـ آنکردند ردّ میجلوه می

بینیم. بنابراین دهند که این احتیاط را نزد فقها ـ تا چه رسد به غیر آنان ـ نمیاحتیاطی از خود نشان می

اگر یک نفر قاضی از یک فرد اهل حدیث، حدیث روایت کرد، این امر بدون شک به این معنی است 

او از آن گذشته است  و شک و گمان و د، انی تنگ و باریک خویش عبور دادهکه آن فرد را از قنطره

 ]نقادی[ یکه او را به کورهناخودآگاه ایشان اطراف او را احاطه کرده و از آن نجات یافته است یا این

 اند، طالی سرخ از آن بیرون آمده است.خویش درانداخته

اکنون بیا با هم ارد. هماز این رو روایت افراد قاضی از ابوهریره معنای تایید و توثیق او را در پی د

جا را آییم تا قاضیان آنی به گردش درمها و مراکز تمدن اسالگردشی را شروع کنیم  و در پایتخت

غیر مستقیم و به تر هستند و پایینی هاطبقه از اند یاببینیم که مستقیم از ابوهریره حدیث روایت کرده

 اند.از وی حدیث روایت کرده واسطه
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 شروع کنیم: "شرّفها اهلل تعالی" (مکه مکرمه)ای جهان اسالم از ام القر

 اند:از میان قاضیان مکه که از او حدیث روایت کرده

و  1مسوولیت سمت قضاوت در مکه را به عهده داشت ،ثقه  مورد اعتمادو مرد عبید پسر حنین تابعی

 و غیره موجود است.  2روایت او از ابوهریره نزد بخاری

او تابعی مورد اطمینان و از بزرگان قریش بود. اما  3اهلل پسر حنطب، که قاضی مکه بود.مطلب پسر عبد

 است. 4روایت او از ابوهریره مرسل

 5یابیم.می یره را نزد ابن ماجه و امام احمدهایی از روایت او از ابوهرمثال

قاضی مکه سلیمان بن  د،انتر قاضیان که احادیث ابوهریره را دست به دست کردهاز میان طبقات پایین

 باشد.حرب ازدی شیخ بخاری می

 باد: [)ص(]رسول خدا  ی مشرفه درود و سالم خدا بر ساکنشقاضیان مدینه

 ها:و از میان آن

و   6ی پسر عبدالرحمن بن عوف که به مدت چند سال قضاوت مدینه را به عهده داشتابوسلمه

 7مدوّنات حدیث وجود دارند. یت او از ابوهریره فراوانند و در همهاروای

عراک بن مالک، تابعی مورد اطمینان و قاطع در حق، او هم تولیت مسند قضاوت در مدینه را به و 

ه در زمان خلیفه عمر پسر عبدالعزیز مسؤلیت تولیت قضاوت مدینه به او کمثل این 8عهده داشت.

 9واگذارگردیده است، و روایاتش از ابوهریره فراوانند.

و احادیث  10مسوولیت قضاوت مدینه را به عهده گرفت.ی انصاری: نامبرده عمرهرحمن پسر ابیعبدال

ی انصاری زرقی، تولیت قضاوت مدینه را به و عمر پسر خلده 11فراوان از ابوهریره روایت کرده است.

                                                           
797ص  1اخبار القضاه نوشته وکیع ج  - 1  

131ص  2و ج 123ص  4بخاری ج  - 2  

883ص  4ی ابوالفرج اصفهانی جاألغانی نوشته - 3  

123ص  10التهذیب ج  - 4  

831ص  7، مسند احمد ج 878ص  1سنن ابن ماجه ج  - 5  

119ص  1اخبار القضاه ج - 6  

ذکر شده است. 122و24ص  1چنانچه در بخاری ج  - 7  

144ص  1األغانی ج  - 8  

ها.و غیر این 114ص  3و ج  147ص  7بخاری ج  - 9  

728/ ص 7/ق7الجرح و التعدیل ج - 10  

آمده است. 70ص  4و ج  147ص  8چه در بخاری ج چنان - 11  
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متر از اطمینان، با هیبت و قاطع و با عفت بود. روایات او از ابوهریره ک موردمردی  1عهده گرفت.

 2روایات افراد سابق است.

ی عبدالرحمن پسر عوف قاضی مدینه بود و ی پسر عبداهلل پسر عوف زهری، برادرزادهو طلحه

 3روایاتی از ابوهریره دارد.

سفیان بن حویطب بن عبدالعزی مسوولیت تولیت قضاوت مدینه را به واب نو رباح پسر عبدالرحمن ب

 5یره دارد.و روایاتی از ابوهر 4عهده گرفت

از  6مسوولیت تولیت قضاوت مدینه را به عهده گرفت ،ندب هذلی، فرد مورد اطمینانجو مسلم پسر 

 ام.من بر روایتی از او اطالع پیدا نکرده هکرد، کابوهریره حدیث روایت می

 7مورد اطمینان، تولیت قضاوت در مدینه را به عهده گرفت.مرد و سعید بن حارث انصاری 

 اند، از جمله:یابیم که او را ندیدهتر بیابیم کسان دیگری از قضات مدینه را میاین طبقه پایینو اگر از 

و فرد محل  8سعد پسر ابراهیم پسر عبدالرحمن بن عوف که تولیت قضاوت مدینه را به عهده گرفت.

 اطمینان معروف به دادگری و فهم و دینداری و عفت بود.

که  ،هی عبدالرحمن بن عوف فرد مورد اطمینان و فقیهم از ذریه و احمد پسر ابوبکر الزهری؛ او

 "الموطأ"نامبرده از شاگردان امام مالک بود و کتاب  9تولیت منصب قضاوت مدینه را به عهده گرفت.

 دیث ابوهریره است.احاکرد و موطأ مملو از را از او روایت می

خالفت عمر بن عبدالعزیز مسوولیت تولیت  و عبداهلل پسر عبدالرحمن بن معمر انصاری که در زمان

 را به عهده گرفت. مدینه قضاوت

 باشد؛ بعد همراه با ما به کوفه بیا که مرکز یاران امام علی و وارثان علم او می

                                                           
109/ ص 1/ق8الجرح و التعدیل ج - 1  

722ص  7سنن ابوداود ج - 2  

11ص  2التهذیب ج - 3  

  4 784ص  8التهذیب ج  -

آمده است. 412ص  7چنانچه در مسند احمد ج  - 5  

17ص/ 1/ق7الجرح و التعدیل ج - 6  

883ص  7و مسند احمد ج 11ص 8روایتش نزد ترمذی ج  174ص 10التهذیب ج - 7  

18ص  9و ج 10ص  9، األانی ج 498ص  8التهذیب ج - 8  

723ص  1اخبار القضاه ج  - 9  
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 ی حدیث از ابوهریره:های کوفی روایت کنندهاز میان قاضی

ها بن شراحیل شعبی: )از علی و عبداهللقاضی مشهور کوفه و یار امیرالمؤمنین علی رضی اهلل عنه عامر 

تولیت منصب قضا در کوفه  1کند.(صد و پنجاه تن از یاران رسول خدا )ص( حدیث روایت میو یک

 3و احادیث فراوانی از ابوهریره روایت کرده است. 2را به عهده گرفت

قضاوت کوفه  ی پسر ابوموسی اشعری که فقیه بس بزرگواری است، مسوولیت تولیت منصبابوبرده

و روایت او از ابوهریره در مسند 5و سعید بن جبیر کاتب او بود 4را بعد از قاضی شریح به عهده گرفت

 6احمد موجود است.

عبداهلل بن مسعود، مسوولیت تولیت منصب قضاوت  و عبداهلل پسر عتبه بن مسعود هذلی برادرزاده

  8.و روایاتی از ابوهریره دارد 7کوفه را به عهده گرفت

یابیم که خود ابوهریره را های کوفی را میتر بیاییم، بسیاری از قاضیاگر به میان طبقات پایین

 اند. ی دیگران دریافتهاند، اما احادیث او را به واسطهندیده

 از جمله:

  9ک بن عمیر )بعد از شعبی به عنوان قاضی کوفه تعیین گردید.(لعبدالم

ی ی هاشمیهور، مسوولیت تولیت منصب قضاوت منطقههتابعی مشو یحیی بن سعید انصاری مدنی، 

 10نزدیک کوفه را ـ در ایام خالفت منصور ـ به عهده گرفت.

 گردید، شریک پسر عبداهلل نخعیالمثل تلقی میکه ضربکوفی، کسیپیشتاز ها قاضی بعد از این

داری و پرهیزگار و آگاه و نتو در مورد او برای شما همین بس که امامی عادل، معروف به اما است.

خواندند، او در المثل عدل و فراست میها او را ضرببیدار بود، تا جایی که پیر زنان در منازل و خانه

 11جا با افراد بسیاری از بزرگان و اعیان شیعه مخالطت داشت.یافت و در آن رشد ت و کوفه نشا

                                                           
132ی ابن حبان ص الثقات نوشته - 1  

418ص  7اخبار القضاه ج  - 2  

44ص  3و مسلم ج  122ص  8نگاه. بخاری ج  - 3  

713ص  1الخیاط ج و تاریخ خلیفه ابن 403ص  7ار القضاه ج اخب - 4  

13ص  17التهذیب ج  - 5  

401ص  7مسند احمد ج  - 6  

402ص  7اخبار القضاه ج  - 7  

مراجعه شود. 702ص  7به سنن ابوداود ج  - 8  

188ص  1و حدیثش در صحیح مسلم ج  198الثقات البن حبان ص  - 9  

143/ ص 7/ق4جرح و التعدیل ج ال 123ص  1اخبار القضاه ج  - 10  

مراجعه شود. 173ص  1، ابن ماجه ج 7ص  3و ج 41ص 2به صحیح مسلم ج  - 11  
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و در میان قاضیان  1ی سواد بودمنصور، قاضی منطقهو عبداله بن شبرمه، فقیه مبرز کوفه، که در ایام 

توانیم منصور بن معتمر را نام ببریم، او به زور و اجبار برای مدت دو ماه در مسند قضاوت قرار کوفی می

را به عهده بغداد یاث، مسوولیت تولیت قضاوت در کوفه و غها حفص پسر از آن پس و 2داده شد.

 رود.به شمار میبخاری فرزندش عمر از شیوخ  3خته شده است، او مورد اطمینان و شناگرفت

 ها:بعد قاضیان بصره و از میان آن

 ،اهلل، عدی پسر ارطُاه فرماندار عمر بن عبدالعزیز در بصرهی زهد حسن بصری رحمهسرکرده

 4مسوولیت تولیت قضاوت شهر را به او واگذار کرد.

روایاتش از  5، او مورد اطمینان و پارسا بودسپرده شد اوپسر اوفی، تولیت قضاوت بصره به  یهرزرا

 6ابوهریره در بسیاری از کتب حدیث موجود است.

 7ی عبدی، قاضی بصره بود.ی بن سلمهو عبدالرحمن بن اذینه

کند و ی قاضی، رییس منصب قضاوت در بصره بود، از ابوهریره حدیث روایت میو هشام بن هبیره

من به روایتی از او دسترسی پیدا  8وفات کرد. 27اند، در سال یث روایت کردهمردم بصره نیز از او حد

 ام.نکرده

عبداهلل پسر صحابی انس پسر مالک، فرد مورد اعتماد و صالح مسوول دستگاه قضایی بصره بن ثمامه

دو بار  تر معاذ پسر معاذ عنبری کهو از طبقات پایین 10اند روایتش از ابوهریره مرسل است.گفته 9بود.

ی امام احمد او منتهای تثبت بود )یعنی و بنا به گفته 11تولیت منصب قضاء بصره را به عهده گرفته است

احادیث او  12شد مورد قبول همگان بود.(رسید و مورد تایید او واقع میهر حدیثی که سندش به او می

 رسد، فراوان هستند.از شیوخ بصره که سندشان به ابوهریره می

                                                           
812ص  10التهذیب ج  - 1  

812ص  10التهذیب ج  - 2  

مراجعه شود. 123ص  9و ج 123ص  1ی روایاتش به روایت بخاری ج و در میان نمونه 412ص  7التهذیب ج  - 3  

و غیره وجود دارد. 110ص  4حدیثش نزد بخاری ج  2ص  7اخبار القضاه ج  - 4  

877ص  7، التهذیب ج 717ص  1اخبارالقضاه ج - 5  

877ص  4و مسلم ج  130ص  8نگاه. بخاری ج  - 6  
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 ها:رسد و از میان آنمی قوبت به قاضیان دمشبعد ن

در زمان عبدالملک بن مروان مسوولیت دستگاه قضایی  ،تابعی و فقیه بزرگوارو ادریس خوالنی:با

 1شام را به عهده گرفت.

الشأن، به مدت چهل سال مسوولیت مسند و رفیعثقه  مورد اعتمادوو سلیمان بن حبیب محاربی، مرد 

و عامر بن  2های دوران حکومت عمر بن عبدالعزیزعهده داشت، از جمله در سالقضاوت شام را به 

 مورد اعتمادواو یکی از تابعین شامی  3لدین اشعری مسند قضاوت را برای عبدالملک به عهده گرفت.

 4بود. ثقه

جزیزه  5جا تعیین کرد.بعد قاضی جزیره میمون پسر مهران، عمر بن عبدالعزیز او را به عنوان قاضی آن

 مناطق ای واقع در قسمت فوقانی دجله و فرات از حدود موصل و سنجار تا دیاربکر و نصیبین ومنطقه

 گیرد.را در بر می مجاور

 ها:قاضیان مصر و در میان آن

 6عبدالرحمن بن حجیره خوالنی از تابعین جای ثقه و اطیمنان قاضی دیار مصر بود.

اند، فقیه دانشمند امام هوشمند لیث بن سعد روایات فراوانی از و از میان طبقات که بعد از او بوده

 7ها.زهری از شیوخش از یاران ابوهریره دارد و همچنین از مقبری از ابوهریره و غیر این

 مورد اطمینان، و پدرش یک صحابی معروف بود. 8و قاضی مرو عبداهلل بن بریده بن حصیب اسلمی

از زهری از ابی سلمه و عمر ات فراوانی در صحیح البخاری از ماو روای 9قاضی صنعا هشام بن یوسف

از زهری از ابن المسیب از ابوهریره و  ،از ابوهریره ـ عبدالرحمن بن عوف انپسر از تن دوـ حمید 

 10دارد.

چهار نفر از تابعین قاضی در سند یک حدیث از ابوهریره گرد  ؛کههای ظریف اینیکی از لطیفه

 ی راشد عمر بن عبدالعزیز است، زیرا او قبل از خلیفه شدن قاضی بود.ها خلیفهز آناند که یکی اآمده
                                                           

32ص  3و مسلم ج  20ص  1، روایتش از ابوهریره نزد بخاری ج 711ص  1ی بن خیاط ج تاریخ خلیفه - 1  
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احمد بن یونس برای ما نقل کرد او هم از زهیر، از یحیی پسر سعید گوید: ابوبکر بن "بخاری گوید:

عبدالعزیز بدو خبر داده که ابوبکر بن عبدالرحمن بن  نمحمد بن عمرو بن حزم خبر داده که عمر ب

هر کس عین مال "گفت: رسول خدا )ص( فرمود:ارث بن هشام بدو خبر داده که از ابوهریره شیند میح

 1"تر به آن است تا غیر او.خویش را نزد مرد یا انسان مفلسی بیابد او شایسته

ها و در سند حدیث چهار نفر از تابعین وجود دارند که او اولین آن است یحیی پسر سعید انصاری

 2اند.داشته به عهده  ی مسوولیت قضاوت رااست و همگ

را از لیث کند و قبال سخن این حدیث را از لیث بن سعد از یحیی بن سعید روایت می 3ابن ماجه نیز

 نفر قاضی وجود دارند. 2در مبحث قاضیان مصر به میان آوردیم. بنابراین در سند 

توان ها آمده است، میحین یا هر دوی آنکه نامشان در یکی از صحیتر از کسانیو از طبقات پایین

 اشخاص زیر را نام برد:

 قاضی یمامه: ایوب بن نجار حنفی

 قاضی کرمان: حامد بن عمر البکراوی الثقفی

 یم العنزیهباز قاضی کرمان: حسان بن ابرا

 قاضی موصل و طبرستان و حمص: حسن بن موسی األشیب

 لکوفیقاضی موصل و ارمنستان: علی بن سهر القرشی ا

 قاضی حمص: محمد بن ولید الزبیدی از شاگردان زهری

 قاضی بغداد: محمد بن یزید الرفاعی

 قاضی اندلس: معاویه بن صالح الحضرمی

 دان مشهورقاضی مرو: نضر بن شمیل المازنی، لغت

 زائدهنزدیک بغداد: یحیی بن زکریا بن ابیمدائن  قاضی

اند و چه اند و از وی حدیث شنیدهیی که او را دیدههانفر قاضی ـ چه آن 41بدین وسیله تعداد 

ی دیگران به او رسیده است ـ که رکن دستگاه قضایی دوران تابعین و هایی که حدیث او به واسطهآن

اند. پس آیا شایسته است و جا آیند، همگی از ابوهریره حدیث روایت کردهاتباع تابعین به شمار می

انگیز نسبت به ابوهریره بیشتر از حسن ظن این بزرگواران باشد که بردارد که حسن ظن افراد شک

ی کار در نتیجه ـ یفحص و جستجوی احوال رجال نزد آنان به عنوان اخالق و عادت خود به خود

 گردید؟تلقی می ـها و استماع شهودشان در فصل خصومتروزانه

                                                           
142ص  8بخاری ج  - 1  

  2 490ص  2الباری ابن حجر  ج فتح -

210ص  7سنن ابن ماجه ج - 3  
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حدیث، یک ویژگی عام امر قضاوت به مورد اطمینان دانستن رجال ی زمینهتشدد به خرج دادن در 

شان سرآمد رفت، بنابراین حال و وضع بعضی از این قضات که در عدالت و فهم و آگاهیشمار می

المثل همگان بودند ـ امثال شعبی و شریک و عمر بن عبدالعزیز خلیفه، ابی برده و ابن روزگار و ضرب

 چگونه باید باشد؟! شبرمه و حسن بصری و لیث،

شان نیازمند ابوهریره بودند که حکم رسول خدا )ص( ها در کار قضاوت روزانهبعضی از قاضیحتی 

ها یاد دهد. مانند )عمر بن خلده زرقی آمد به آنی برخی از امور قضایی که برایشان پیش میرا در زمینه

بعد  1یره آمدیم...(که قاضی مدینه بود. او گوید: همراه یکی از یارانم که مفلس گشته بود خدمت ابوهر

 حکم آن را بیان کرد. 

ها را کرد و احکام آنها تمییز میها بود و احکام را برای آنآیا شایسته است کسی که مرجع قاضی

 نمود برای ما مرجع تلقی نشود؟!مبرم می

ز و عبادت و ورع نی دقو پارسایان و عابدان اهل ص زهادکنیم که گروهی از مشاهیر بعد مالحظه می

و  2ان مجاهد است.دکنند. مانند محمد پسر واسع که یکی از زاهدان و عاباز ابوهریره حدیث روایت می

ی ی عمر بن عبدالعزیز خلیفهی مدنی که مورد ثقه و زاهد از بزرگترین مردان حاشیهزیاد میسرهزیاد ابی

 3پارسا بوده است.

شمردیم را بر  ها، آنتابعین روایت کننده از اوفقهای  شمارش ها از کسانی که قبال هنگامو غیر این

اند ولی به ها از کسانی که ابوهریره را ندیدهمانند حسن بصری عمرو بن دینار و امثال ایشان و غیر این

 اند، مانند فضیل بن عیاض و وهیب بن الورد المکی.از وی حدیث روایت کرده واسطه

ی روایت از دیگران احتیاط زیاد به ، به خصوص در زمینهو افراد زاهد عادتا محتاط و پرهیزگارند

ی اوست. دهند. بنابراین روایت آنان از ابوهریره دلیل و گواهی آشکار از سوی آنان بر تزکیهخرج می

ها در زهدشان همچون افراد زاهد گرداندو یکایک آنای که قلب را ماالمال از اطمینان میتزکیه

کردند، قتی میدو در توثیق رجال کم ،در تصحیح حدیث از خود تساهلتر که بعضا طبقات پایین

، کردند دور گردیده بودگاه که زمان آنان از زمان کسانی که از ایشان حدیث روایت میاند. آننبوده

ی مقیم میان خود هوشیار و شدیدا محتاط و پرهیزگار بودند و راضی به نقل روایت از فرد زنده بکلی

ها غذای افراد دروغگو بود. حتی مشهور است که آنی آن میکه اهل و شایستهبه شرط این نبودند مگر

ها سالم نشستند، حتی بر آنها نمیی آنخوردند و سر سفرهو طرفدار باطل و گناهکار را نمی

بعد صادق ، آیا روایات این افراد از ابوهریره جز داللت بر تایید و امتحان او و فکردند. با این وصنمی

                                                           
722ص  7ابوداود ج  - 1  

719ص   7روایتش در مسند احمد ج  - 2  

428ص  7روایتش در مسند احمد ج - 3  
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دادند حدیث او بود، به خود اجازه میتواند داشته باشد؟ و اگر این چنین نمییافتن او معنای دیگری می

 را نقل و روایت کنند؟

و اما قاضی مصر سلیم پسر عنز تجیبی بیش از دیگران ابوهریره را دوست داشت و بر او سالم و درود 

ی فرد بها و باارزش است استغفار غایبانهکرد و چه گرانفرستاد و در غیاب او برایش استغفار میمی

 مسلمان برای برادر مسلمانش.

به من گفت:  عنزسلیم بن "علی پسر رباح ـ که به قصد سفر حج از مصر خارج گردیده بود ـ گوید:

 1م.ااگر ابوهریره را دیدی سالم مرا به او برسان و به او خبر بده که من برای او و مادرش دعا کرده

 2ام.(مادرش استغفار کردهو)صبح برای او 

 از سوی ما نیز سالم و درود بر ابوهریره.

تحایا   ایا حافظ الصحب الکرام اال استلم 
 محب طالمـــــا یتبتــــل

  اباه ره نحن الحـــــماه و کلنــــا
 مزا یخذ لغحاب صینف ی عن اال 

ی دوستداری را که از دیرزمان از دنیا بریده و گیر درودهابای نگهبان اصحاب و یاران بزرگوار، 

 است.  پاکدامن زیسته

زداییم هر گونه اشاره یا افترایی از اصحاب می ما یو( هستیم و همهتابوهریره )اباهره( ما حامی )ای 

 ها شود.را که باعث آبروریزی آن

                                                           
803سف کندی ص کتاب الواله و کتاب القضاه، محمد بن یو  - 1  

210ص  4المستدرک ج  - 2  
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 زندگی ابوهریره )رض( بعد از پیامبر )ص(



 
 

823 

 ابوهریره بر امارت بحرین:

: شرکت در مورد استترین حوادث زندگی ابوهریره )رض( بعد از پیامبر )ص( چهار مهم

انتخاب او از جانب عمر  به آن پرداختیم، او های ردّت با اکثر اصحاب که در اثنای بحث از جهادجنگ

)رض( به عنوان امیر بحرین که موضوع بحث این فصل است، کمک به عثمان )رض( هنگام محاصره و 

از طرف مروان  ،گیری او در آن آشوب و باالخره انتخاب او به عنوان استاندار مدینه دوبارعموض

 دهیم. آینده مورد بحث و بیان قرار میهای که این مطلب را در فصلرفت،موقعی که به حج می

 همراه با عالء بن الحضرمی در زمان پیامبر )ص(:

حضرمی به الد: پیامبر )ص( ابوهریره را با عالء بن اانجمعی گفته"معلمی یمانی )رح( گفته است:

رسد، آمده به نقل از واقدی با سندی که به عالء بن الحضرمی می 1بحرین فرستاد. در طبقات ابن سعد

گشت، مرا با چند نفر از جمله ابوهریره به بحرین نزد است که پیامبر )ص( هنگامی که از جعرانه برمی

 رستاد و به من توصیه کرد تاخیرخواه او باشم.ف "منذر بن ساوی العبدی"

ی بنی نصر برایم نقل کرد که ی آزاد شدهگوید: عبداهلل بن یزید به نقل از سالم بردهسپس واقدی می

ی من به او از ابوهریره شنیدم گفت: رسول خدا )ص( مرا همراه با عالء الحضرمی فرستاد و درباره

ی شما مرا سفارش ربارهم به من گفت: رسول خدا )ص( دسفارش کرد و هنگامی که حرکت کردی

؟ گفتم اذان گفتن را به من واگذار کن و پیش از من کرد. حال بگو چه چیز را بیشتر دوست می داری

 2مگو. او هم موافقت کرد. "آمین"

 زمان ابوبکر )رض(: درباری دیگر با عالء 

ن خالفت ابوبکر به بحرین بازگشت. از جمله در که ابوهریره در زماد دارد مبنی بر ایندالیلی وجو"

به نقل از واقدی با ذکر سند آمده است که ابوبکر در دوران خالفتش، عالء بن  3طبقات ابن سعد

توسط  "دارین"الحضرمی را بر امارات بحرین گمارد. ابن سعد داستان را بازگو و در ضمن آن از فتح 

ای عد با سند دیگری بحث کرده که عمر )رض( طی نامههـ گفته است. سپس ابن س 82عالء در سال 

ی بن غزوان را بگمارد. بر این اساس عالء به عالء دستور داد بحرین را ترک نماید تا به جای او عتبه

همراه با ابوهریره بحرین را ترک کرد، اما در راه وفات یافت و ابوهریره به بحرین برگشت. برخی از 

                                                           
4/7/29طبقات ابن سعد، - 1  
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 چه گفته شد،هـ به تاخیر افتاد. واهلل اعلم. لیکن آن 28ه وفات عالء تا سال تاریخ نویسان معتقدند ک

جا ساخت و دلیل بر این است که ابوهریره هنگامی با عالء به بحرین برگشت که ابوبکر عالء را امیر آن

 1"هـ در بحرین بود.82سال 

 با قدامه بن مظعون در زمان عمر:

همچنان که این  ،جا رفتروایی ابن مظعون بر بحرین به آنابوهریره باری دیگر در زمان فرمان

در بحث عالء بن  2البلدانو غیر آن روشن است و در فتح "االصابه"موضوع از شرح حال قدامه در 

الحضرمی آمده است که ابوهریره تا هنگام وفات در بحرین ماند و بر اساس این منبع مرگ او در سال 

هجری به وقوع پیوست. سپس عمر )رض( قدامه ابن مظعون الجمحی را  "12 "را در اوایل سال "14"

ها( و همچنین امامت نماز ها و فتنهآوری مالیات گمارد و مسئولیت رسیدگی به احداث )آشوببر جمع

 3"را به ابوهریره سپرد.

 سازد:عمر فاروق ابوهریره را بعد از این پیشرفت تدریجی امیر بحرین می

گوید:مجالد بن سعید به نقل از عامر او هم به نقل از گرد امام ابوحنیفه )رح( میابو یوسف قاضی شا

او هم به نقل از پدرش به من خبر داد که عمر بن خطاب )رض( یاران رسول خدا  هریره،محرر بن ابی

کند؟ )ص( را فرا خواند و خطاب به آنان گفت: اگر شما مرا یاری نکنید، پس چه کسی مرا یاری می

کنیم، سپس عمر گفت: ای ابوهریره باید امسال به بحرین و هجر بروی، من تند: ما شما را یاری میگف

 4هم رفتم.

دهد که ابوهریره در زمان عمر یکی از برجستگان و این سخن بسیار با ارزش است، زیرا نشان می

با او همکاری کرده  است، ای قرار داشته که عمر از او خواستهمتنفذین در میان مسلمان بوده و در درجه

 های دولت با وی مشارکت نماید.و در تحمل مسولیت

کند که پیچد و ادعا میبینم که از عصبانیت به خود میرا می "ابوریه"برای من چنان است که گویی 

گوید و آن را در راستای تبلیغ برای این موضوع را فالنی روایت کرده و در این ادعایش دروغ می

گویم هر کس این مطلب را انکار کند در واقع تصدی ابوهریره را بر ه هم بافته است. لیکن میخودش ب

امارت عمال انکار کرده است و انکار آن مستلزم انکار روایتی است که بر اساس آن بعدا عمر ابوهریره 

 کشد، همچنان که پس از چندی این موضوع را پیش خواهیم کشید. را به پای محاسبه می

                                                           
772االنوار الکاشفه  - 1  

17الفتوح/ - 2  

کند.ها و تعقیب آشوبگران رسیدگی می، مسئول احداث، رئیس پلیسی است که به خاموش کردن آشوب 772االنوار الکاشفه  - 3  

منظور از عامر امام شعبی است. 114کتاب الخراج  - 4  



 
 

824 

ی ابوهریره توسط عمر، دنیا را زیر و رو کردند و عمال آن را یکن ابوریه و امثال او به خاطر محاسبهل

دست گرفتن والیت بحرین از جانب ابوهریره معتقد باشند و در بات رساندند. پس باید عمال به ببه اث

 دست گرفتن این والیت باید با چنین خطابی از جانب عمر شروع شده باشد. 

که عمر وقتی دانست ابوهریره تجارب فراوانی از اوضاع بحرین کسب کرده و مورد اعتماد این مثل"

 1جاست، او را بر آن جا گمارد.مردم آن

 چهارصدهزار درهم از بحرین با خود آورده بود. "پس وقتی ابوهریره به نزد عمر برگشت:

 ای؟عمر خطاب به او گفت: آیا به کسی ظلم کرده

 !ابوهریره: نه

 ای؟عمر: چیزی به ناحق دریافت نموده

 ابوهریره: نه!

 ای؟عمر: برای خودت چه مقدار آورده

 ابوهریره: بیست هزار درهم.

 ای؟عمر: این مقدار دارایی را از کجا به دست آورده

 ام.ابوهریره: آن را از راه بازرگانی کسب کرده

 2المال برگردان!و بقیه را به بیت عمر: اموالت را وراسی کن، سرمایه و سهم خودت را برگیر

المال( عمر به او گفت: ای دشمن خدا و کتاب خدا، آیا مال خدا )بیت"در تعبیر ابوعبید آمده است:

 ای؟را سرقت کرده

ابوهریره در جواب گفت: دشمن خدا و کتا بش نیستم بلکه دشمن دشمنان آنها هستم و مال خدا را 

 هم سرقت نکرده ام. 

 ای؟هزار درهم را از کجا به دست آورده س دهعمر گفت: پ

هایی که پی های نقدی متوالی حکومتی و سهمیهی مادیان، جیرهابوهریره پاسخ داد: از زاد و ولد گله

 در پی به من رسیده است.

گوید: پس عمر این اموال را از من گرفت و وقتی که نماز صبح را ادا نمودم، برای ابوهریره می

 3"ین از خدا طلب مغفرت کردم.امیرالمومن

دشمنان ابوهریره از این عمل عمر برای افترا به ابوهریره و متهم ساختن وی به دزدی، دروغ و غارت 

اند، ولی در واقع ابوهریره از این اعمال به دور بوده است. زیرا عمر برداری نمودهاموال عمومی بهره
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و او در این برخورد تنها  1دستان دولت با او انجام داد. )رض( این کار را در جمع فرمانداران و کار به

 نبود.

علت اقدام عمر هم این بود که عمر بن الصعق وقتی دید دارایی فرمانداران رو به افزایش است، از "

 2"این مسئله نگران شده و موضوع را طی چند بیت شعر برای عمر نوشت.

 3"هریره فرستاد و اموالشان را با آنان دو نیم کرد.عمر به دنبال فرماندارانش از جمله سعد و ابو"

و نیز حارث بن  نصف کردعمر همچنین ابوموسی اشعری را از امارت بصره عزل و اموالش را با او 

  4کعب بن وهب را عزل و نصف مالش را از او گرفت.

ی که دارند در عمر همواره از این بیمناک بود که مبادا مردم فرمانداران را به خاطر جاه و مقام

داد تجارت و سود بازرگانی رعایت نمایند و لذا قسمتی از داراییهایشان را اخذ و تحویل بیت المال می

المال به آنان حقوق شان فارغ شود. سپس بر حسب استحقاقی که داشتند، از بیتتا بدین وسیله ذمه

 5داد که این حقوق بدون شبهه و کامال حالل بود.می

 د برای بار دوم ابوهریره را امیر بحرین سازد:خواهعمر می

که این رفتار عمر با ابوهریره از باب احتیاط بود نه از باب اتهام این است که عمر خواست دلیل بر این

 ابوهریره را بار دیگر به کار گیرد.

ما بهتر خواهی کار کنی؟ گفتم: نه! عمر گفت: انمی"گوید: بعد از آن عمر به من گفت:ابوهریره می

از تو )یوسف( مسئولیت را به عهده گرفت. گفتم: یوسف پیامبر و پسر پیامبر بود و من پسر امیمه هستم 

 6گویی از پنج امر؟و لذا از سه امر و دو امر هراس دارم. عمر گفت: چرا نمی

 ه:ترسم کگوید: )بدون توجه به سوال اخیر عمر( در بیان موارد پنجگانه گفتم: میابوهریره می

 از روی ناآگاهی حرفی بزنم. -1

ترسم بدون داشتن صبر که گفت: میبدون داشتن صبر و شکیبایی به امر داوری بپردازم، یا این -2

 حرفی بزنم و ناآگاهانه قضاوت کنم )شک از ابن سیرین(

                                                           
883ص 1، جدول البدایه و النهایه - 1  

  791االموال، ابوعبید ص  -17

ی سعد به میان آورده مقاسمه 7ق  8ج  102به نقل از طبقات این سعد ص  772د عجاج الخطیب این مطلب را در ص همان. ضمنا محم -18
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آورده است.  88ص  1ج  "العقد الفرید"که ابن عبدربه ماجرای ابوموسی و حارث را در کند به ایناشاره می 772محمد عجاج در ص  - 4  
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مطلب( گفته به این  که ابوهریره پنج مطلب را به عبارت )سه مطلب و دواستاد عبداهلل احمدیان در توضیح عبارت ابوهریره نوشته است: این -19

عموما ن معتقد بوده که اند و فاروق در ابتدای سخعلبت بوده که از این پنج فقره، دو فقره عنوان علت و سبب و سه فقره عنوان اثر و نتیجه داشته

)مترجم( 200مال عبداهلل احمدیان سیمای صادق فاروق اعظم ص  ر هر دو به جای خود درست است. جاحباشند. پس نظیک نوع می   
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 پشتم کوبیده شود. -3

 دار گردد.حیثیتم لکه -2

 1"داراییم را از من بگیرند. -4

از ابوهریره مشاهده کرده بود، قطعا او را رها کرده و مجددا بر سر چه عمر خیانتی بدون شک چنان

و اگر عمر در درستکاری ابوهریره کمترین شکی داشت او را محاکمه کرده و طبق "گرداند کار برنمی

انگاشت، پس از مدتی از او خواست تا رساند. اما چون او را امین و صادق میقانون به مجازات می

 2بحرین را دوباره به عهده بگیرد.ی مسولیت اداره

الزم است به هدف هر چه بهتر روشن شدن صداقت و درستکاری ابوهریره از تصمیم مجدد عمر 

)رض( برای منصوب ساختن وی بر امارت بحرین، اهمیت نسبی آن روز امارت بحرین  را مورد عنایت 

به جهان اسالم دارد، بسنجیم. زیرا بحرین که آن را با معیار اهمیتی که امروز، نسبت قرار دهیم، نه این

ترین شهر اسالمی بود. چون بعد از مدینه قبل از به وقوع پیوستن فتوحات اسالمی، پس از حجاز مهم

ای که پس از مسجد محمد رسول اولین شهری بود که مردمش مسلمان شده بودند و اولین نماز جمعه

 3بحرین بود. "جواثی"ی ع در محلهواق "عبدالقیس"خدا )ص( برگزار شد، در مسجد 

 گیری درست ابوهریره در فتنه:موضع

ابوهریره از لحاظ فقه سیاسی شرعی از حظ وافری برخوردار بود. امری که او را به اتخاذ مواضع 

هایش را ناصحیح جلوه دهند و گیریکرد. لیکن دشمنانش خواستند موضعصحیح رهنمود می

ها او شخصی است سودجو و مادی که برای افزایش فتند که بر اساس آنهایی برایش به هم باداستان

که جایگاه ابوهریره را از نظر زهد و کند. حال آنثروت و کسب منفعت از هر فرصتی استفاده می

 برخورداری از اخالق مومنین شناختیم.

                                                           
روایت با سند صحیح 791ابوعبید، االموال، ص  - 1  

483ه قبل التدوین ص السن - 2  

9ص  7صحیح بخاری ج  - 3  



 
 

832  

 گیری درست وی در محنت عثمان )رض(:موضع

اش به مدت چند ینه حضور به هم رسانده و عثمان را در خانهاراذل و اوباش شهرهای اطراف، در مد

ی ایشان تن در گیری وی شدند، اما عثمان به خواستهروز مورد محاصره قرار داده و خواستار کناره

 نداد.

خواستند هر کار بودند، میسر، بی پروا و شتابگران گروهی که بیش از بقیه سبکدر میان آشوب

 ی عثمان بریزند.انهچه زودتر به داخل خ

انگیز را از بیرون دید، مصمم شد موضع ی وحشتناک و غمابوهریره وقتی که آمد و این صحنه

درستی بگیرد، موضعی که یک مسلمان در چنین مواقعی آن را خواهد گرفت، که عبارت است از 

 یاری دادن فرمانروای شرعی و اطاعت از دستورات او.

اکثریت اهل مدینه به خاطر این حوادث هراسان شده و از یاری رساندن  شود کهابوهریره متوجه می

سوخت و بدون قائد که قلبشان می مردم با ایمانی کمی از اند، به جز عدهبه موقع به عثمان عاجز مانده

 خواستند به دفاع از عثمان بپردازند.می و فرمانده

کرده بودند، به جز این گروه که جان بر کف در ی عثمان را رها ابوهریره که جلو آمد، مردم خانه"

ها ی حمیریحال پیشروی بودند و لذا به آنان ملحق شده و رهبریتشان را به عهده گرفت و با لهجه

گفت امروز، روزی است که جنگ برای ما مباح است. و بعد فریاد برآورد که ای مردم سبب چیست 

 1"خوانید؟اما شما ما را به سوی آتش دوزخ فرا می کنیم،که ما شما را به راه نجات دعوت می

با او حرف بزند. عثمان موافقت "ی عثمان شد و از عثمان خواست اجازه دهد ابوهریره داخل خانه

کرد و ابوهریره پس از حمد و ستایش خدا گفت: من از رسول خدا )ص( شنیدم که فرمود: شما پس از 

با اختالف و فتنه مواجه خواهید شد. یکی از حاضران سوال کرد  که فرمودمن با فتنه و اختالف یا این

ای رسول خدا آن وقت ما چه کار کنیم؟ رسول خدا )ص( در جواب این سوال با اشاره به عثمان 

 2ا دانش باشید.بفرمود، با این شخص درستکار و 

ست و آنان تا به سپس به سوی عثمان جلو رفته و خطاب به او گفت: امروز جنگیدن برای ما مباح ا

 اند.حال یک نفر از ما را کشته

خواهم خارج شوی و ای ابوهریره خواهش عثمان پیشنهاد ابوهریره را رد کرده و گفت از شما می

خواهم با فدا کردن خود گران فقط من هستم و میکنم شمشیرت را زمین بگذار. زیرا هدف آشوبمی

 ی مردم )مدافعانم( کشته شویم؟داری من و همهمسلمانان را محفوظ نگاه دارم. آیا دوست 
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 ابوهریره گفت: نه!

 1ی مردم کشته شده باشند.عثمان ادامه داد: قسم به خدا اگر یک نفر را بکشی مانند این است که همه

و پس از آن  2کرد. منع که عثمان او را از برداشتن اسلحهمسلح به شمشیر ماند تا این"ابوهریره مدتی 

و شمشیرش را بر زمین گذاشت و دیگر معلوم  3به دستور عثمان( از جنگ خودداری کردهبرگشت و )

 نبود کجا رفت.

گونه اجتهاد کرد این بود که اراذل و اوباش هجوم آورده و عثمان به شهادت رسید. آری عثمان این

مان آن روز ی اسالمی که در او و نخبگان مسلو تصور او این بود که هدف آنان تنها اوست نه همه

 تبلور یافته و شکل گرفته است. 

ی ی این آشوب ایادی یهودی و مجوسی قرار دارد، ایادی که توطئهکه در پس پرده دانستاو نمی

، وسیع خود را علیه اسالم با کشتن عمر فاروق )رض( شروع کرده و اینک در گام دوم این توطئه

 های از پیش تعیین شده باز کنند.ی نقشهرای بقیهخواهند او را به قتل برسانند، تا راه را بمی

توانستند کاری از پیش ببرند و لذا این توطئه به ابوهریره و امثال او به جز اطاعت از خلیفه نمی

ی عثمان شهادت عثمان انجامید. )وال حول وال قوه االباهلل( بدین سبب ابوهریره هر گاه به یاد حادثه

او در این گریستن همانند زید بن   5رسید.و صدای گریستنش به اطرافیان می 4دادافتاد گریه سر میمی

 گریستند.ثابت و ثمامه بن عدی )رض( بود که بر اساس روایت با یاد عثمان زار می

 بی طرفی ابوهریره هنگام مصیبت جنگ بین علی و معاویه:

کشاند، در آینده و آن هنگام داری از عثمان گمان بینش صحیحی که ابوهریره را به موضع طرفبی

که آتش فتنه بعد از کشته شدن عثمان بیشتر زبانه کشید و جنگ در میان علی و معاویه )رض( 

درگرفت، او را لزوما به اتخاذ موضع درست سوق داد و از این رودررویی کنار کشید و شاید تاکید 

بر نهی از شرکت در آشوب و فتن اری از جنگ در ذهن او مجسم بود و احادیث مبتنی د عثمان برخود

 گفت:کرد و میرا پیش خود تکرار می
هللا )ص( ستکون فتن القاعد فیها خیر من "قال رسول

الماشی و الماشی فیها خیر من الساعی و من یشرف 

 6تستشرفه و من وجد ملجا اومعاذا فلیعذ به"
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ها از رونده وست که نشسته در آنهایی در آینده به وقوع خواهد پییعنی: رسول خدا )ص( گفت: فتنه

ها توجه نماید او را به سوی خود خواهند کشید. پس هر بهتر و رونده از دونده بهتر است. هر کس بدان

 کس پناهگاهی یافت بدان پناه ببرد.

وای بر اعراب از این مصیبتی که نزدیک شده "ابوهریره مردم را از جنگ بر حذر داشت و گفت:

 1"است از آن اجتناب نماید.است، رستگار کسی 

دانم ی این فتنه را با صراحت بیشتری اعالم کرده و گفت: من میو موضع خود درباره سپس برنامه

ای که عثمان )رض( در آن به شهادت رسید( در مقایسه ی قبل )فتنهای در شرف وقوع است که فتنهفتنه

توانی از آن چگونه می"دانم. پرسیدند:میبا آن مانند نفس خرگوش است و راه خروج از آن را هم 

 2"که کسی بیاید و مرا بکشد.دارم تا اینرهایی یابی؟ گفت: دست نگاه می

ی زیادی از اصحاب، همین موضع را اتخاذ طرفانه، تنها موضع ابوهریره نبود، بلکه عدهاین موضع بی

که ور داده است، اما نه در ابتدا بلدست 3کردند و معتقد بودند که خداوند متعال به جنگ با اهل بغی

 فرموده است:
بینهما  افاصلحو اطائفتان من المومنین اقتتلو "و ان

فان بغت احدایهما علی االخری فقاتلوا التی تبغی حتی 

تفی الی امر هللا فان فائت فاصلحوا بینهما بالعدل و 

 4اقسطوا ان هللا یحب المقسطین"

ها آشتی برقرار کنید. اران به جنگ با همدیگر پرداختند در میان آنیعنی: هر گاه دو دسته از ایماند

اگر یکی از آن دو دسته در حق دیگری به ستم و تعدی روی آوردند، با آنان بجنگید تا به سوی فرمان 

خدا )مصالحه( برگردند. پس اگر برگشتند آن وقت آنان را دادگرانه با هم آشتی دهید و )در اجرای 

 گمان خداوند دادگران را دوست دارد.شه کنید، بیصلح( عدالت پی

گفتند خداوند به آغاز کردن جنگ دستور نداده و نگفته است، با هر کس که به شما ستم و تعدی 

ها و بهتر بگوییم اکثر مردم به نحوی دست به ظلم و تعدی روا داشت، بجنگید... زیرا اکثر مسلمان

داران با هم به جنگ پرداختند، که هر گاه دو گروه از ایمان که فرمان خدا بر این استزنند، بلمی

که یکی از این دو گروه مامور به جنگ برقرارسازی صلح در میان آنان واجب است، مشروط بر این

ی جنگ و نباشد، پس هر گاه یکی از آنان به صلح تن در نداده و به جنگ ادامه داد، باید به دلیل ادامه

 5توان از شر آن جلوگیری کرد.جنگید، زیرا جز با جنگ نمی نپذیرفتن صلح با او
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توان به سعد بن ابی وقاص و عبداهلل بن عمر طرفی را گرفته بودند، میی کسانی که جانب بیاز جمله

شاید بتوان گفت که در میان هر دو سپاه،  پس از علی کسی بزرگتر از سعد بن ابن ")رض( اشاره کرد. 

 1"طرف بود.ر حالی که بیوقاص وجود نداشت د

سعد از جنگ خود را کنار گرفت و با هیچ یک از علی و معاویه نجنگید و علی پس از آن به خاطر 

خورد و از او روایت شده که گفت: خدا را جایی است که سعد و گیری به مقام او غبطه میاین موضع

گمان گناه کوچکی است و اگر چه گناه باشد بیابن عمر در آن جای گرفتند و موضع آنان چنان

 2صحبح باشد کار بس بزرگی است.

طرفی را پیش گرفتند، عمران بی حصین )رض( بود که از فتنه کنار همچنین یکی از کسانی که بی

 3کشید و از جنگ با علی خودداری کرد.

 بود.ترین اصحاب بود، تا جایی که علی )رض( آرزو داشت که کاش با او میعمران بزرگ

در حالی که در منزلش بود، علی بر در اتاقش ایستاده، بر "بان بن صیفی )رض( علی به نزدش آمد اه

او سالم کرد، شیخ اهبان جواب سالم را داد. سپس علی به او گفت: حال شما چطور است ای ابومسلم؟ 

اری کنی؟ شیخ آیی تا در برابر این قوم با من همکاهبان گفت: خوبم. علی از او سوال کرد: با من نمی

دهم راضی باشی. علی گفت: آن اکنون به شما نشان میچه همگفت: چرا. اما به آن شرط که به آن

چیست؟ اهبان دخترش را صدا زد و گفت شمشیرم را بیاور. دخترش غالفی آورد، پیش او گذاشت. 

ست من و پسر سپس شیخ تکه چوبی از آن بیرون کشیده و سرش را به سوی علی بلند کرد و گفت: دو

عموی تو )ع( به من سفارش داد تا هر گاه فتنه در میان مسلمانان بروز کرد، شمشیری از چوب بسازم و 

خواهی تا با این شمشیر به یاریت بیایم. علی )رض( گفت: مرا به تو و این شمشیر من است و اگر می

 4"رگشت.شمشیرت نیازی نیست. این بود که علی داخل اتاق نشده و از پیش در ب

نیز از  6و محمد بن مسلمه و اسامه بن زید 5معاویه بن حدیج )رض( الثقفی، کعب بن عجره، هابوبکر

 این فتنه کنار کشیدند و شاید بیشتر بزرگان اصحاب همین رای را داشتند.

طرفانه نبود. زیرا آنان به برحق بودن علی اما من معتقدم که موضع ابوهریره و اینان یک موضع بی

رض( اعتراف کرده و در ابتدا با او بیعت نمودند و تا در قید حیات بود، بر بیعت خود باقی ماندند. زیرا )

ای قانونی و برحق بود. ولی آنان دست به علی هم به نظر آنان و هم از دید ما امیر مسلمانان و خلیفه

های پاک ست و خوناسلحه نبردند، زیرا دیدند قضیه هر دو طرف درگیر در جنگ بسیار بزرگ ا
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شود. پس به اجتهاد پرداخته و هر چند به خالفت علی معترف بودند به زیادی در هر دو سپاه ریخته می

ترک سالح متمایل شدند. به خاطر اطاعت از احادیثی که از رسول خدا )ص( شنیده بودند، احادیثی 

احادیث را بر فرمانبرداری از علی  داشت. پیروی از اینکه آنان را از فتنه و شرکت در آن بر حذر می

اقدام به قرار گرفتن تر، آنان، این احادیث را بر در خصوص این جریان، ترجیح دادند و به تعبیر صحیح

علی برتری دادند. چون در تاریخ نیامده است که علی آنان را همچون اهبان بن صیفی  در صفوف سپاه

ی بیعت کردن این دسته با معاویه، در تاریخ چه که دربارهدعوت نموده و آنان امتناع کرده باشند و آن

 آمده مربوط است به بعد از کشته شدن علی و صلح حسن، نه زمان حیات علی )رض(.

ام بر این است که او در ایام وقوع جنگ صفین، مسن بود و بیش ی ابوهریره عقیدهمخصوصا درباره

توانست در جنگ نقشی ایفا کند و از طرفی یاش ضعیف بود و نماز شصت سال سن داشت. بنیه

 شرکت در جنگ با برداشتن اسلحه برای دفاع از عثمان متفاوت است.

هایی علیه او تالش فراوان کرده و او را به جانبداری از معاویه لیکن دشمنان ابوهریره در جعل داستان

ری بر ادعای خود اقامه نمایند. اصال که دلیل معتباند، بدون اینو استفاده از شرایط جنگ متهم ساخته

توان به ی متقدمین میزدند و تنها متاخرین آن را ساختند. از جملهمتقدمین شیعه این اتهام را به او نمی

هـ اشاره کرد که در پیگیری و  717نصر بن مزاحم منقّری یکی از غالت متقدم شیعه و متوفای سال 

موده و عمر خود را به سر برده تا کتاب مشهوری را در بررسی جریان جنگ صفین کوشش فراوان ن

 )جنگ صفین( نامیده که چاپ هم شده است. "وقعه صفین"این زمینه تالیف نموده و آن را 

های مربوط به این جنگ بحث من این کتاب را سراپا مطالعه کرده و دیدم که از ریز و درشت جریان

 ت. این دال بر چه واقعیتی است؟ ای فروگذار نکرده اسنموده و از هیچ قضیه

البته خلیفه بن خیاط در البالی بحث از وقایع جنگ صفین گفته است: بالل بن ابوهریره در میان 

 قرار گرفته بود، اما خود ابوهریره حضور نداشت. 1نظام جناح چپ لشکر معاویه در صفینپیاده

د کرده و او را به این عبارت می ستاید: بن یاسر تمجی بینم که ابوهریره از عماردیگر میاز طرفی 

در حالی که عمار جزو سپاهیان  "2کسی که خداوند او را بر زبان پیامبرش )ص( از شیطان پناه داد."

چون او همان  علی بود و ممکن بود توصیف و تعریف ابوهریره از او بر همکاری مردم با علی بیافزاید،

کنند. پس چگونه ی که مردم به خاطر دینش از او پیروی میکس"اش گفت:گونه بود که عایشه درباره

 ممکن است ابوهریره طرفدار معاویه باشد و از عمار هم توصیف به عمل آورد؟

ن قتیبه منسوب است که گفت: ابوهریره و ابوالدرداء به نزد معاویه و علی آمده و معاویه بهمچنین به ا

م نصیحت کرده و سپس به خاطر قاتالن عثمان به علی شدن خون مردیری از ریختهوگرا به منظور جل
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طرف بوده و در که ابوهریره در این جریان بیپیوستند. اگر این مطلب صحیح باشد، دلیل است بر این

توانیم این مطلب را به اثبات برسانیم، ولی ما نمی 1ی مسلمانان تالش نموده است.راستای وحدت کلمه

که این خبر را نقل کرده است، به دروغ به ابن قتیبه نسبت داده شده و  "سهاالمامه و السیا"چون کتاب 

جعل کننده، آن را از دسیسه و افترا به سلف صالح انباشته است، در حالی که ابن قتیبه به سالمت اعتقاد 

 و احترام به سلف معروف است.

ه ابوهریره با نعمان بن بشیر کخبری که ابوجعفر اسکافی ذکر کرده مبنی بر این"شبیه همین خبر است 

انان از مشدن خون مسلگاه که نعمان به منظور خاموش کردن آتش جنگ و جلوگیری از ریختهبود، آن

دمشق به نزد علی که در مدینه بود، آمد و توافق کردند، شام و مصر برای معاویه و حجاز و عراق برای 

البالغه به را روایت نکرده و جز در شرح نهجعلی باشد. این خبر نیز صحت ندارد و هیچ مورخی آن 

توان به صحت روایت از ابوجعفر که بدون هیچ سندی آن را ذکر کرده ، نیامده است. پس چگونه می

 2باشد.آن حکم کرد در حالی که با اخبار صحیح در تعارض می

گوید: نماز ر آن میهمین جعل کننده قول بسیار بی معنی و نحیفی را به ابوهریره منسوب ساخته که د

تر است. اما چنین چیزی به اثبات نرسیده و تر و غذا خوردن با معاویه چربخواندن پشت سر علی کامل

ها جز حکایت ساخته شده از ی آن سند معتبری برای آن ذکر نکرده است و این یاوه گوییسازنده

در دین ندارند، چیز دیگری های مسخره و پررو از ادیبان بدعت گذاری که جایگاهی طرف انسان

که پذیریم مگر ایندر دینار و حتی در درهم نمی"تواند باشد و ما در حالی که شاهدی را علیه خود نمی

در رابطه با احوال سلف و رویدادهای "چگونه جایز است که  "از تهمت مبرّی و از اشتها به دور باشد.

 ندیم؟بپس 3"گذشتگان کسی را که جایگاهی در دین ندارد

ابوریه به روایت از ابن ابی الحدید و استادش اسکافی، ابوهریره و یکی از بزرگان صحابه را متهم 

اساس است، اند. اما این ادعا هم بیکه احادیثی را در افترازدن به علی )رض( جعل کردهسازد به اینمی

توان پذیرفت و نیز نمی سری و تعصب و جانبداری رازیرا خبر همچون کسانی با داشتن حالت خیره

اند آورد و احادیثی که به آن استدالل کردهی احتجاج پایین میها را از رتبهمنقطع بودن سندهایشان آن

ی اند. از طرفی دیگر ائمهجز احادیث موضوع نیستند. همچنان که منتقدان حدیث یادآوری کرده

یک از متخصصان حدیث هیچ وقت اظهار حدیث واضع هر حدیثی را از راویان آن جدا ساخته و هیچ 

ی ادبا و به دیگر تعبیر از مگر یکی از مبتدعه 4اند که ابوهریره دستی در وضع حدیث داشته است.نکرده
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چه بدون تشخیص و که کتابش را با هر آن 1پردازندآوری هیزم میکسانی که در تاریکی به جمع

ی تاریخ، های نوشته شده در زمینهشک کتاببررسی به دست آورده، لبریز ساخته است و بدون 

ی بسیاری از اسرائیلیات و احادیث جعلی است که ربطی به اخالق، موعظه و امثال آن در برگیرنده

 2اسالم ندارند.

تر گفتیم ـ بعد از صلح حسن با او به وقوع از طرف دیگر بیعت ابوهریره با معاویه ـ همچنان که پیش

بیند به معاویه نگاه کنیم و ای که نامبرده از خالل آن معاویه را میعینک تیره پیوست و نباید با همان

دانیم که این توان گفت ابوهریره مجتهدی بوده که در اجتهادش به خطا رفته است. میفقط می

ی بزرگوار بعدا خدمات تحسین برانگیزی را تقدیم اسالم کرد. زیرا در زمان او فتوحات اسالمی صحابه

ر ایام فتنه متوقف گشته بود، از سر گرفته شد و معاویه بود که این سپاه عظیم را آماده و برای فتح که د

نبول فعلی( که آن هنگام دژ محکم کفر بود، روانه ساخت. تا جایی که تب و تاب و اقسطنطنیه )است

قع فتنه در سپاه هیجان نیروی اعزامی، اشتیاق آن پیرمرد سالخورده ابوایوب انصاری معروف را که مو

علی قرار داشت، به جهاد برانگیخت و تحت فرماندهی یزید بن معاویه به صفوف مجاهدین پیوست و 

ی قبرس را با مجاهدانی های قسطنطنیه قرار دارد. بدیهی است معاویه که جزیرهقبر او هنوز زیر دیوار

توصیف کرد،  3"لملوک علی األسرهمثل ا"های جنگی با تعبیر که پیغمبر )ص( آنان را نشسته بر کشتی

 فتح نمود.

ی به گیری او در رابطه با فتنهبدینسان پاکی ابوهریره )رض( از تمامی شبهاتی که پیرامون موضع

گردد و کسی که عاقل باشد این مطلب را شهادت رساندن عثمان، ایجاد شده است، روشن و آشکار می

همچنان که بعدا  اند،یعیان نخستین از او روایت کردهی طرفدار علی و ش از روی روایاتی که صحابه

 فهمد.خواهیم دید، زود می

کردند و در گمان اگر ابوهریره طرفدار معاویه بود، هیچ وقت شیعیان حدیث از او روایت نمیبی

روایت شیعیان صدر اول از او حکمت، دلیل و اندرزی نهفته است برای کسی که دلی آگاه داشته باشد 

 با حضور قلب گوش فرا دهد. و یا
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 ارتباط ابوهریره با مروان بن حکم و امویان

گیری ابوهریره در حال ی رد شبهاتی بود که پیرامون موضعچه در فصل سابق گفته شد، دربارهآن

 حیات امیرالمومنین علی )رض( ایجاد شده بود.

که پس از کشته شدن علی هم به پردازان در این حد هم متوقف نشدند، بلاما شایعه سازان و دروغ

های فراوانی را پیرامون رفتار و منش او به راه انداختند و او را شخصی کار خود ادامه داده و تهمت

ی عمل پوشانید و مردم را به سوی آن معرفی کردند که در میان سیاست امویان قرار داشت، به آن جامه

جا بود اکثر مطالب ان هم از طرف معاویه والی آنکرد و مرودعوت نمود و چون در مدینه زندگی می

 شد.ی او به مروان ارتباط داده میگفته شده درباره

مروان بن حکم اموی قریشی، پسر حکم پسر ابوالعاص پسر امیه پسر عبد شمس، دو سال و به روایتی 

الیت مدینه را چهار سال پس از هجرت متولد شد. عثمان او را کاتب خود ساخت و در ایام معاویه و

، برای او بیعت خالفت گرفته شد و به مدت نه بن معاویهدار گردید. پس از مرگ معاویه پسر یزیدعهده

 1ماه حکومت کرد.

ی عثمان )رض( در پیش گرفت ـ همچنان که مروان با توجه به موضع درستی که ابوهریره در فتنه

ی به منظور ارج نهادن به اقدام ابوهریره، عالقهدیدیم ـ به خاطر خویشاوندی که با عثمان داشت و نیز 

رسد، بخشی از تربیت اوالدش جا که چنین به نظر میخود را با ابوهریره استحکام و تقویت بخشید تا آن

از خلفای راشدین و  پنجمین خلیفه 2زیر نظر او بوده باشد، زیرا پسرش عبدالعزیز بن مروان پدر عمر

اند و هر دو نفر از دید اهل حدیث از او روایت کرده 3الملک بن مروانعبد ی فقیههمچنین خلیفه

ک به لکه برخی از آنان به خاطر کشتاری که در زمان خالفت عبدالماند جز اینحدیث شناخته شده

که او پیش از رسیدن به خالفت اند وگرنه اجماع منعقد است بر اینوقوع پیوست، او را ضعیف انگاشته

 ها بود.از بزرگان فق

دیدیم یکی از نتایج این پیوند محکم این بود که مروان دو مرتبه هنگام رفتن به حج ابوهریره را به 

جای خود نشاند و این جای تعجب ندارد، زیرا ابوهریره آن وقت به دلیل مرگ نسل بزرگان صحابه یا 

مد و ممکن بود هر آپراکنده شدن آنان در بالد مفتوحه، یکی از برجستگان اصحاب به حساب می

توان گفت او در مقام ریاست بزرگان که میامیری اعم از مروان و غیر او ایشان را جانشین سازد، بل

ی ادوار اموی و علوی به مدینه قرار داشت. به این دلیل که اهل مدینه عادت کرده بودند، او را در همه
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ر بحرین را داشت، برای امامت نماز مقدم ی والیت از جانب مروان بکه سابقهویژه با توجه به این

 داشتند.می

رسد، روایت کرده که امام مسلم با سند خودش که به کاتب امام علی، عبید بن ابی رافع می

استخلف مروان اباهریره علی المدینه و خرج الی "گفت:

 1"مکه فصلی لنا ابوهریره الجمعه

رار داد و به مکه رفت، پس ابوهریره نماز جمعه را یعنی: مروان ابوهریره را جانشین خود در مدینه ق

 برای ما اقامه کرد.

ابوهریره در مدتی که والی مدینه بود، هم سمت قضاوت را به عهده داشت و هم حدود شرعی را 

 اند.ذکر کرده 2والدو البیکرد و جریان قضاوت او را وکیع اقامه می

برداری از آن منان ابوهریره بدون مشوش ساختن و بهرهپیوند و ارتباط میان مروان و ابوهریره را دش

اساس رها نساختند بلکه با سوءاستفاده از این ارتباط اتهاماتی در جهت متهم ساختن او به اتهامات بی

ها ابوهریره انسانی است آزمند و حریص که مصالح دنیایی را با تملق و وارد، ساختند که بر اساس آن

 نماید.ان از پس این ارتباط کسب میچاپلوسی در برابر مرو

تر از این بوده که او را به انجام چنین حاشا که ابوهریره چنین بوده باشد و بدون شک نفس او بلند

چه انجام داده است، در راستای اطاعت از امیر بوده که اطاعت از امرا مادامی کارهایی وادارد. لیکن آن

ی مسلمین واجب است و هر از آنان مشاهده نشده است بر همهکه کفر آشکار و مدلل به دلیل قرآنی 

امیر مسلمانی که قول یا عمل کفرآمیز از او صادر نشود و ظاهر شریعت و احکام حالل و حرام را 

چه امیر دچار اشتباه ی توحید باشد، اطاعت از او واجب خواهد بود و چنانرعایت نماید و دارای عقیده

شود، باید مسلمانان او را به انجام معروف امر کرده و از خطا و منکری طایی شده و مرتکب گناه یا خ

 که انجام داده است، باز دارند.

کرد و هرگز از متنبه کردن گونه از مروان مانند یک امیر اطاعت میابوهریره ـ خدای را سپاس ـ این

د و از نصیحت عمومی او برای کرشد، فروگذار نمیاو نسبت به خطاهایی که احیانا از او صادر می

ی نصایح عمومی ابوهریره برای مروان برحذر داشتنش از فریب و شیفتگی دنیا غافل نبود. از جمله

موردی است که امام بخاری از طریق استادش موسی بن اسماعیل از عمرو بن یحیی بن سعید بن عمرو 

جالسامع ابی  :"کنتبن سعید قریشی او هم از پدربزرگش روایت کرده که گفت

هریره فی مسجد النبی )ص( بالمدینه و معنا مروان قال 

ابوهریره سمعت الصادق المصدوق یقول: هلکه امتی علی 

یدی غلمه من قریش فقال مروان لعنه هللا علیهم غلمه. 
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الن فالن و بنی ففقال ابوهریره لوشئت ان اقول بنی 

 1".لفعلت

نه نشسته بودم. مروان هم با ما بود. ابوهریره گفت از صادق ابوهریره در مسجد پیغمبر )ص( در مدی با

ی ل از امتم بر دست چند تا پسر بچه از قبیلهنسمصدوق رسول خدا )ص( شنیدم که گفت هالک این 

ها را. ابوهریره گفت اگر مایل بودم قریش خواهد بود. مروان گفت: خدا لعنتشان کند آن پسربچه

 ه و بگویم فرزندان فالن و فرزندان فالن... .توانستم آنان را مشخص کردمی

سمعت "تر از حدیث فوق تعبیر حاکم است به روایت از مالک بن ظالم که گفت:صریح

از ابوهریره شنیدم که  2"هریره)رض( یقول لمروان بن الحکم....ابا

بن یمان  یگوید: حدیفهکند و سپس میی حدیث را نقل میخطاب به مروان بن حکم گفت.... . همه

)پسر بچگان احمق(  "غلمه سفهاء"صحت حدیث را تایید کرده است. در تعبیر حاکم و غیر او عبارت 

رسد که این لفظ با شرایطی که بخاری برای روایت حدیث منظور کرده، آمده است. لیکن به نظر می

 نیامده است. 

ه کرده است و این خود تعرض که حدیث را نقل کند، به آن اشارلذا فقط در عنوان باب و پیش آن

خواهد او را از قرار گرفتن در صف چنین کسانی برحذر دارد، صریحی است به مروان که ابوهریره می

که تواند قاطعانه این مطلب را ادا کند. زیرا رسول خدا )ص( از آنان نام نبرده بود و ایناگر چه نمی

نام ببرم از باب حدس و تخمین بوده است. آیا کسی که  توانم از آنانابوهریره گفته: اگر مایل باشم، می

تواند آید و به دنبال کسب مصالح دنیوی باشد، میزبانی دربخواهد با مروان از در تملق و چرب

 گونه به او تعریض کند؟این

ی نصایح عمومی ابوهریره برای مروان مطلبی است که حاکم از یزید بن شریک روایت باز از جمله

که مروان به دربان گفت ببین چه کسی پشت در "که ابوهریره نزد مروان بود ست، مبنی بر اینکرده ا

ی ورود به او داد و سپس گفت: ای ابوهریره مطلبی است؟ دربان گفت: ابوهریره است. مروان اجازه

فرمود:  برای ما بگو که آن را از رسول خدا )ص( شنیده باشی. ابوهریره گفت: از رسول خدا شنیدم  که
ل من امر نلیوشک رجل ان یتمنی انه خر من ثریا و لم ی

  3الناس شیئا.
یک از دار هیچی ثریا سقوط کند اما عهدهنزدیک است زمانی فرا رسد که کسی آرزو کند از ستاره

 کارهای مردم نشود.

هدایت کسی که این نصیحت و هشدارش باشد، باید مروان را هنگام ارتکاب خطا نیز راهنمایی و 

 کند. 
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برای نمونه ابوهریره مروان را به شدت از به کار گرفتن تصاویر در قصری که در مدینه ساخته بود، 

با ابوهریره داخل ساختمان  "نهی کرد. در این رابطه امام احمد از ابوزرعه نقل کرده است که گفت:

آن مشاهده کرد و لذا  شد. ابوهریره تصاویری را درمروان بن حکم شدیم در حالی که ساخته می

فرماید: و من اظلم ممن ذهب یخلق گفت: از رسول خدا )ص( شنیدم که گفت خداوند بزرگوار می

 1ره.عیلیخلقوا ذره او فلیخلقوا حبه اولیخلقوا شفخلقا کخلقی 

آفریند. آنان اگر به زعم های من میتر است از کسی که مخلوقی شبیه به آفریدهچه کسی ظالم

 .خلق کنند یک تار مو را ویاای بیافرینند و یا دانه ذره ای پسدر بر آفرینش هستند،خودشان قا

کند و تند با او حرف زده و راجع به که باری دیگر بر ساختمان مروان گذر میشدیدتر از این، این

ه روایت ی ابوهریرشدهی آزاددهد. زیرا حاکم از ابومریم بردهوجوب زهد و تحقیر دنیا به او تذکر می

"مر ابوهریره بمروان و هو یبنی داره نموده است که گفت:

التی وسط المدینه قال فجلست الیه و العمال یعملون 

قال ابنوا شدیدا و آملوا بعیدا و موتوا قریبا. فقال 

مروان ان اباهریره یحدث العمال فماذا تقول لهم یا 

اباهریره؟ قال قلت ابنو شدیدا و آملو بعیدا و موتوا 

قریبا. یا معشر قریش ـ ثالث مرات ـ اذکروا کیف کنتم 

مون ارقائکم فارس و دامس و کیف اصبحتم الیوم تخ

الروم کلوا خبز السمیذ و اللحم السمین ال یاکل بعضکم 

ارا غبعضا و التکادموا تکادم البراذین کونوا الیوم ص

تکونوا غدا کبارا وهللا الیرتفع منکم رجل درجه اال وضعه 

 2وم القیامه."هللا ی

کرد. راوی ابوهریره بر مروان گذر کرد در حالی که ساختمانی را که در وسط مدینه داشت، بنا می

گوید در کنار ابوهریره نشستم. کارگران مشغول کار بودند که ابوهریره گفت: محکم بسازید، می

ریره با کارگران حرف اینک ابوهآرزوهای دور و دراز بپرورانید و به زودی بمیرید. مروان گفت: 

گویی؟ پاسخ داد: به آنان گفتم محکم بسازید، آرزوهای دور و به آنان چه می ابا هریره زند. ایمی

دراز بپرورانید و به زودی بمیرید. )ابوهریره ادامه داد( ای جماعت قریشیان ـ سه مرتبه ـ به یاد بیاورید 

گیرید. امروز بردگانی از ایران و روم به خدمت می اید.که دیروز چگونه بودید و امروز به کجا رسیده

نان ساخته شده از آرد سفید و نیزگوشت پر چربی بخورید. همدیگر را نخورید و مانند اسبان یکدیگر 

را گاز نگیرید. امروز خودتان را کوچک نشان دهید تا فردای قیامت بزرگ باشید. به خدا سوگند هر 

 زرگنمایی کند( خداوند روز قیامت او را پایین آورد.کس از شما یک درجه باال رود )ب

 گونه خواهد بود؟زبانی باشد، اینآیا زبان و ادبیات کسی که در صدد چاپلوسی و چرب
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ی رسول خدا )ص( را در حالی که خود فرموده کند،چگونه ابوهریره مال دنیا را از مروان طلب می

م حزمه علی ظهره خیر الن یحتطب احدک"روایت کرده که فرموده است:

 1"له من ان یسال احدا

باری از چوب بر پشت حمل کند و آن را بفروشد، بهتر از آن است که چیزی اگریکی از شما کوله

 را از کسی درخواست کند، چه آن را به او بدهد چه ندهد.

ی را روایت دیثکند در حالی که حنیز ابوهریره چگونه دنیا را از مروان و یا غیر او درخواست می

ورزد( و کند )به آنان احسان نمیخداوند در روز قیامت به سه کس نگاه نمی کرده است با مضمون:

آوری خواهند داشت که یکی سازد( و عذاب دردکه آنان را از گناه پاک نمیستاید )یا اینآنان را نمی

رجل بایع اماما الیبایعه اال لدنیا فان اعطا منها "از آنان 

 2"ان لم یعطه منها سخطرضی و 

چه از دنیا به وی بدهد، راضی باشد که با امامی بیعت کند، اما بیعت او برای دنیا باشد، چنانکسی 

 وگرنه عصبانی و ناراضی.

 پس ابوهریره که خود را وقف تعلیم و تربیت دیگران نموده است، چه نیازی به دنیا خواهد داشت؟

ی عادی مبتنی بر بینش صحیحی است که در حین ن یک عالقهی ابوهریره به مرواگمان عالقهبی

ای نیست که سخن دروغ کند و این عالقه به گونهبرداری از مروان او را امر به معروف هم میفرمان

پردازان و افتراکنندگان را به اثبات برساند و چنین چیزی امکان ندارد. زیرا ابوهریره در اطاعت از 

کار و مروان نیز از نگاه صحابه و تابعین مردی عادل و درست"و نه بدعت گذار.  مروان نه گناهکار بود

سن و ی اصحاب، سهل بن سعد ساعدی حدیث از او روایت کرده است و تابعین نیز همبود. از جمله

 "صحابی بنا بر یکی از دو رأی از آنان جلو بود.سال او بودند گرچه با داشتن لقب

شمارند، فتواهایش را مورد هم او را تعظیم کرده و خالفتش را معتبر میفقهای شهرهای مختلف "

پذیرند. اما مورخان و ادیبان جسور و گستاخ در حد خود سخن توجه قرار داده و روایتش را می

 3"گویند.می

دانسته است و  4امام بخاری هم به حدیث او استشهاد کرده و او را در ردیف مسور بن مخرمه )رض(

 5یگری را هم به روایت زید بن ثابت از پیغمبر )ص(، از او آورده است.حدیث د

                                                           
141، ص 8صحیح بخاری، ج - 1  

182ص  8صحیح بخاری ج - 2  

31ص  "العواصم من القواصم"از سخنان قاضی عیاض در کتاب زیبای  - 3  

174ص  8صحیح بخاری ج - 4  

137ص  1ج ،همان - 5  
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 ازدواج، فرزندان و خویشان ابوهریره 

 ازدواج:

ناپیوسته روایتی را از استادش اصبغ بن الفرج مصری با سندی که به ابوهریره  1یبخاری با لفظ متابعه

رجل شاب و انا هللا انی قلت یا رسول"رسد، روایت کرده که گفته است:می

اخاف علی نفسی العنت و ال اجد ما اتزوج النساء فسکت 

عنی ثم قلت مثل ذلک فسکت عنی ثم قلت مثل ذلک فقال 

النبی )ص( یا اباهریره جف القلم بما انت الق فاختص 

 2"علی ذلک او ذر

ی ازدواج با دانید که هزینهگفتم ای رسول خدا من مردی جوان هستم و از وقوع در زنا بیمناکم و می

پاسخ زنان را ندارم. رسول خدا )ص( سکوت اختیار کرد. دوباره این مطلب را تکرار کردم. باز مرا بی

گذاشت. بار سوم مشکلم را به عرض او رساندم. این دفعه فرمود: ای ابوهریره قلمی که سرنوشت تو را 

تو منظور شده به تو خواهد چه برای نوشته خشک شده است )و سرنوشت تو قابل تغییر نیست و آن

 3خواهی از این کار بپرهیز و منتظر سرنوشت باش.خواهی خودت را اخته کن و نمیرسید( پس می

گیریم که ابوهریره در زمان حیات رسول خدا )ص( مجرد بوده و در کنار او از این حدیث نتیجه می

 به دور از زنان زندگی کرده است.

ی با بسره 4ساختمروان او را در امارت بر مدینه جانشین خود می ابوهریره بعدا و آن هنگام که

ی پسر غزوان مازنی صحابی مشهور امیر مازنی دختر غزوان ازدواج کرد. این زن، صحابی و خواهر عنبه

این عتبه از مسلمانان سابق بود و در دومین هجرت، به حبشه رفت و جزو تیراندازانی بود که  5بصره بود.

او مردی بلند باال و زیبا بود و در جنگ بدر  6شد.صحاب رسول خدا )ص( از او نام برده میدر میان ا

                                                           
ین معنی که یت، با غیر خود مشارکت ورزد بدمتابعه اشاره به یکی از اصطالحات علم حدیث است و عبارت از این است که راوی در روا -449

ود و احتماال قید شی قاصر نامیده میچه مشارکت در کل سند باشد متابعه تام وگرنه متابعهغیر او هم این حدیث را روایت کرده باشند و چنان

ی قاصر باشد. )مترجم(ابعهتایم، اشاره به مغیر موصوله که ما آن را ناپیوسته ترجمه کرده   

2ص 2حیح بخاری جص - 2  

شود که امر به اخته کردن از جانب رسول خدا )ص( برای تهدید است نه برای تجویز )مترجم(یادآوری می - 3  

749ص  4االصابه ج - 4  

همان - 5  

11ص  8طبقات ابن سعد ج - 6  
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این مرد صحابی شهر بصره را با نقشه و طراحی خود ساخت و در زمان خالفت عمر بن  1شرکت کرد

 خطاب )رض( وفات یافت. 

اساس ابوهریره با جناغ بر این  2فاخته دختر غزوان و خواهر عقبه همسر عثمان بن عفان )رض( بود.

 شود و افزایش اعتبار ناشی از این مسئله برای ابوهریره، بر کسی پوشیده نیست.عثمان می

 فرزندان ابوهریره:

 "محرر"ترینشان پسرش اند که ابوهریره دارای چهار پسر و یک دختر بود، مشهورترین و بزرگگفته

شود که اینان نام داشت. اضافه می "بالل"و چهارمی  "عبدالرحمن"، سومی  "محرّز"بود. دومی 

 اند.احادیثی از پدرشان روایت کرده

نام خواهرشان را نتوانستم پیدا کنم. لیکن ابن سعد گفته است: سعید بن مسیب او را به عقد ازدواج 

داماد دیگری برای ابوهریره ذکر شده است و او صحابی رسول خدا  "االصابه"خود درآورد. در کتاب 

باشد. این خویشاوندی نیز به طور ضمنی بر جارود بن معلی است که شوهر خواهر ابوهریره می)ص( 

 افزاید.اعتبار ابوهریره می

ی اند. نویسندهی اسالمی معروف بودهچنین پیدا است که نسل ابوهریره ادامه پیدا کرده و در جامعه

هـ اشاره کرده که یکی از  773، متوفای ی ابوهریره به یوسف بن یحیی ین یوسفیهذراز  "نفح الطیب"

توان به ی ذریت ابوهریره میاز جمله 3اند.علما و ادبای اسپانیایی است که به سوی شرق هجرت نموده

نوشته است یکی از اوالد  "کتاب العالم"ی قایانی مصر اشاره کرد. خیرالدین زرکلی در خانواده

میالدی است که فقیهی  1320هـ برابر با  1732متوفای سال ابوهریره عبدالجواد بن عبدالمطلب قایانی 

مصر بوده و در قاهره درس خوانده  "القایات"شافعی و صوفی بوده است. تولد و وفات او در شهر 

 4رسد.ی عبدالجواد به ابوهریره )رض( میگوید نسب خانوادهاست. زرکلی می

 گوید:درود حیات میابوهریره ب

ای هستیم که به سن هشتاد سالگی نزدیک شده و بعد از حضور پیر سالخورده اکنون باالخره ما در

داشت ادا کرده و حدیث رسول خدا )ص( را نشر و آن را به مردم آموخته  که امانتی را که بر عهدهاین

 رود.به سرعت به سوی مالقات خدا می است،

                                                           
2ص2همان ج - 1  

37ص  4تاریخ طبری ج - 2  

724ص  8نفح الطیب ج - 3  

41ص  4االعالم ج - 4  
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هجرت از سرزمینی دور، گذران با های قابل توجهی داشت مانند وی زندگی باشکوه و پر از صحنه

قناعت و همراه با سختی، پیوستگی محکم به رسول خدا )ص(، جنگ با شرک همراه با رسول خدا 

ی کودتا گیری از فتنهکناره )ص(، پیکار با ارتداد، شرکت در غزوات، فداکاری در دفاع از خالفت،

خرین پرده از حیات او شتافتن به علیه عثمان )رض(، پخش و نشر حدیث رسول خدا )ص( و اینک آ

 لقای پروردگار.

دهد. از ها را از نظر گذرانده و گریه سر میابوهریره در حالی که در بستر مرگ قرار دارد این صحنه

دهد: من برای این دنیای شما گریه ی شما چیست ای ابوهریره؟ پاسخ میپرسند: سبب گریهاو می

اکنون صعود و عروجی در گریم! من همبضاعتی خود میسفر و کم که به خاطر دوری راهکنم، بلنمی

یک از این دو منزل دانم به کدامآیم و نمیپیش دارم که در نهایت آن، در بهشت یا دوزخ فرود می

 1روانه خواهم شد.

گوید: هرگاه مردم، بر من گریه و زاری نکنید، چون این کار برای سپس به وصیت پرداخته و می

 2دا )ص( عملی نشده است.رسول خ

ام که سایبان نسازید، همراه جنازهگوید: بر من خیمه نزنید یا اینباری دیگر به آنان سفارش داده و می

اذا ام را با عجله ببرید، چون از رسول خدا )ص( شنیدم که گفت: آتشدان و بخور نیاورید و جنازه

ه قال قدمونی قدمونی و وضع الرجل الصالح علی سریر

ویله این  ا وضع الرجل السوء علی سریره قال یااذ

  تذهبون بی.
گوید مرا جلو ببرید، جلو ببرید )زودتر یعنی: هرگاه انسان صالحی بر روی تابوت قرار داده شد، می

گوید: وای بر من! مرا کجا گاه برسانید(  و هر گاه انسان ناصالح بر تابوت قرار داده شد، میبه آرام

 3خواهید برد؟

دوری بیابان و  گوید:ات چیست؟ در پاسخ میپرسند: سبب گریهدهد و میاین مرتبه هم گریه سر می

 4العبور.ی صعبکمی توشه و گردنه

گوید: خداوند شفایت دهد ای ابوهریره! اما چند لحظه قبل از مرگ مروان بر او وارد شده و می

رداختن به جواب مروان را نداشته و به مناجات و ابوهریره که در فضایی دیگر در پرواز است، یارای پ

دهد. بسان کسی با اعتقاد کامل و دستان انباشته از کارهای نیکو و راز و نیاز با پروردگارش ادامه می

گوید: خداوندا من مالقات با شما را دوست دارم پس شما هم چشم به انتظار رحمت پروردگار و می

 مالقات با من را بپسند!

                                                           
128ی احمد بن حنبل، ص و الزهد نوشته 881ص  4طبقات ابن سعد، ج - 1  

837ص  1المستدرک ج - 2  

چاپ شاکر، روایت با سند صحیح 81ص  12مسند احمد بن حنبل ج 731ص  8مصنف ابی شیبه ج - 3  

123، ص بلالزهد، احمد بن حن - 4  
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اما یاد پاک ابوهریره  1نرسیده بود که ابوهریره جان سپرد. "اصحاب القطا"گوید: مروان به میمقبری 

 داران تا روز قیامت خواهد ماند.در قلب ایمان

 2سال وفات ابوهریره مورد اختالف است

 به وقوع پیوسته است. اما هنگام 23هـ یا  22ابوهریره در سال  وفاتی ابن الخیاط گفته است:خلیفه

 3بوده است. 23دارد که وفات او در سال شرح حال سعید بن العاص قاطعانه اظهار می

 23را سال وفات ابوهریره دانسته و گفته است: ابوهریره هنگامی که متوفی شد  21ابن اسحاق سال 

 سال داشت. واقدی هم در این گفته با او موافق است.

جا به های مجاور مدینه به وقوع پیوست. از آنوفات ابوهریره )رض( در وادی عقیق یکی از وادی

هنگام از طرف عمویش معاویه امیر مدینه بود، بر او  سفیان که آنولید بن عتبه بن ابی 4مدینه آورده شد.

 هنگام از امارت مدینه عزل شده بود.شود که مروان آننماز میت خواند. یادآوری می

اش تا رسیدن به قبرستان بقیع شرکت کرد. ل جنازهیکی از پسران عثمان بن عفان )رض( در حم

در تشییع جنازه شرکت "عبداهلل بن عمر نیز  5کردند.حرکت می ابوسعید خدری و مروان جلوی جنازه

گفت: کرد و میرفت و بسیار از خدا برایش طلب رحمت میکرد. او جلوی جنازه پیاده راه می

 6)ص( را برای مسلمانان حفظ کردند. ابوهریره از کسانی بود که حدیث رسول خدا

ولید بن عتبه به معاویه نامه نوشت و او را از وفات ابوهریره باخبر ساخت. معاویه در پاسخ "سپس 

ولید چنین نوشت: ببین ابوهریره چه کسانی را از خود به جای گذاشته است، به هر کدام از وارثانش ده 

به خوبی انجام ده و با آنان به نیکی رفتار کن. زیرا ایشان را هزار درهم عطا کن. حق همسایگی 

و خداوند او را رحمت کند  7"ابوهریره از کسانی بود که عثمان را کمک کردند و با او در منزل ماند.

 !از او راضی شود و راضیش گرداند

                                                           
روایت با سند صحیح 881ص  4طبقات ابن سعد، ج - 1  

718ص 1و تاریخ خلیفه ج 114، صطبقات خلیفه - 2  

202ص 8المستدرک ج - 3  

718ص  1و تاریخ خلیفه ج 144ص طبقات خلیفه - 4  

80ص  4طبقات ابن سعد ج - 5  

همان - 6  

همان -  7  
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 دوم قسمت

 ابوهریره در میان هجوم دشمنان و نقد دوستان
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 ابوهریره و شیعه

 طمه و پسرانش:فا حب علی،

حب علی )رض( یک خصلت ایمانی است که باید در قلب هر مسلمانی جای گیرد و بر زبان هر 

دارد، جاری شود. چون علی نسبت خویشاوندی با پیغمبر )ص( کسی که پیغمبر )ص( را دوست می

ی فاطمه های اسالم قهرمانانه جنگید و بانوی زنان این امت،زود اسالم آورد، در تمام جنگداشت،

علی و  زهرای بتول )رض( را به زنی گرفت. ایمان هیچ مسلمانی هرگز با روگرداندن قلبی از محبت

آید. ولی متاسفانه دروغ پردازان به ابوهریره افترا زده مبغوض داشتن او صحیح و درست از آب در نمی

آنان نفرت داشته و علیه آنان اند که دشمن علی و پسرانش بوده، از و او را به عنوان کسی معرفی کرده

 پردازی بر او ظلم روا داشتند.ترتیب با این افترا و دروغبه فعالیت پرداخته است. بدین

 حب او نسبت به علی و فاطمه )رض(:

گوید. زیرا امام مسلم از ابوهریره های علی در روز خیبر میخود ابوهریره از فضائل و شجاعت

"العطین هذه الرایه ا )ص( روز جنگ خیبر گفت:)رض( روایت نموده که رسول خد

یعنی: همانا این پرچم را به  رجال یحب هللا و رسوله یفتح هللا علی یدیه"

مردی خواهم داد که خدا و رسولش را دوست دارد و خداوند خیبر را بر دستان او فتح خواهد کرد. 

این روایت از کسی است که از  توان گفتسپرد. آیا میعلی سپس روایت کرده است که پرچم را به 

ی رسول امیر المومنین علی )رض( متنفر است؟ در بحث فضایل فاطمه )رض( ابوهریره )رض( این گفته

 1"ان فاطمه سیده نساء امتی."خدا )ص( را روایت کرده است که گفت:

 فاطمه بانوی زنان امت است. :یعنی

ی تکذیب و اذیت و آزاری که غاز بعثت همهدر حالی که در آچگونه این مقام را نداشته باشد،

با زهد و قناعت سپری متوجه پدرش گردید، متوجه او نیز شد. گذشته از این، زمانی را که در مدینه بود،

 کرد، راضی شد.ای که با آسیاب دستی آرد میکرد. بدینسان که با اندک غله

 ای که با حسن داشت:محبت بیش از اندازه

دهیم که در خصوص حب او نسبت به حسن بن را از ابوهریره مورد بحث قرار می این بار احادیثی

 علی رسیده است.

                                                           
با سند موصول 1ق ،1ج  777التاریخ الکبیر، بخاری ص  - 1  
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که ابوهریره کند بر اینوقایع و اخباری که در میان ابوهریره و حسن به وقوع پیوسته است، داللت می

آن ی محبت فراوانی نسبت به حسن در دل داشت، محبتی که هیچ کدام از محبان حسن به درجه

 نرسیدند.

حسن بن علی در حالی که گردنبندی در گردن داشت، بر خواست که برود. "گوید:ابوهریره می

رسول خدا )ص( آغوشش را باز کرد. حسن هم آغوشش را باز کرد، سپس رسول خدا )ص( او را در 

سانی دارم، پس تو هم او را دوست بدار و نیز کآغوش گرفت و گفت: خداوندا من حسن را دوست می

دارند، دوست داشته باش و از روزی که چنین رفتاری را از رسول خدا )ص( نسبت که او را دوست می

 1"تر از حسن بن علی نبود.به حسن دیدم، هیچ احدی نزد من محبوب

هنوز محبت حسن را "گوید:ابوهریره ماجرای دیگری را از حسن و پیغمبر )ص( روایت کرده و می

که حسن را این روزی که رفتاری را از رسول خدا )ص( نسبت به او دیدم و آنام از فراموش نکرده

دیدم در حالی که در دامن رسول خدا )ص( قرار داشت، انگشتانش را در ریش رسول خدا )ص( فرو 

گذاشت. سپس گفت: خداوندا من حسن را دوست کرد، پیغمبر هم زبانش را در دهان حسن میمی

 2دوست داشته باش.دارم، پس تو هم او را 

ی دیگری را نقل کرده که در آن ابوهریره از محبت نسبت به حسن تعبیر سعید المقبری صحنه

طالب بر ما وارد شد، سالم کرد و با ابوهریره بودیم که حسن بن علی بن ابی"گوید:نماید. نامبرده میمی

ریره اینک حسن بن علی بر ما سالم کرد. جوابش را دادیم، اما ابوهریره متوجه نشد و لذا گفتیم: ای ابوه

ابوهریره به او نزدیک شده و جواب داد: سالم بر تو ای سرورم. سپس ادامه داد: از رسول خدا )ص( 

 3شنیدم که گفت: او )حسن( سید است.

بر این اساس جای تعجب نیست که دیدیم ابوهریره روزی که حسن به رحمت خدا پیوست، 

 گریستن دعوت نمود.گریست و مردم را هم به 

ابوهریره را روزی که حسن وفات یافت، دیدم بر "گوید:شاهدی که در آن روز حضور داشته، می

گفت: ای مردم امروز محبوب رسول خدا )ص( از گریست و با صدای بلند میبام مسجد ایستاده و می

 4دنیا رفت، پس گریه و زاری کنید.
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 محبت ابوهریره با حسین )رض(:

وستی که ابوهریره نسبت به حسین بن علی )رض( داشت کمتر نبود از محبتی که در حق محبت ود

هرگاه "گوید:ی دیگری را در رابطه با پیامبر نقل کرده و مینمود. زیرا حادثهحسن )رض( اظهار می

شود. بدین سبب که یک روز رسول خدا )ص( از بینم اشک از چشمانم سرازیر میحسین بن علی را می

ه بیرون آمد و مرا در مسجد یافت. پس دستم را گرفت و بر من تکیه زد. با او رفتم تا به بازار بنی خان

که با من حرفی بزند، گشتی در بازار زد و نگاهی انداخت و سپس برگشت و قینقاع رسیدیم. بدون این

کرده( نشست و که در مسجد با حالت احتبا )دست در زانوها حلقه من هم با ایشان برگشتم تا این

که بر دامن رسول خدا )ص( قرار خطاب به من گفت بچه را برایم صدا کن. حسین به سرعت آمد تا این

گرفت. سپس دستش را در ریش حضرت فرو کرد. حضرت نیز دهان حسین را باز کرد و دهان خود را 

 ست بدار.گفت: خداوندا من حسین را دوست دارم پس تو هم او را دودر آن قرار داد و می

بچه حسن بوده پسر چه در بخاری آمده این این داستان را ما از بخاری روایت کردیم و بر اساس آن

اند. چنین چیزی ممکن است است نه حسین. ولی حاکم اشاره کرده که هر دو روایت حفظ و وارد شده

 زیرا در این روایت بحث از برگشتن به مسجد به میان آمده است.

 ی حب حسن و حسین با هم روایت کرده است: وهریره دربارهاحادیثی که اب

رسول خدا )ص( بیرون آمد در حالی که حسن و "حاکم از ابوهریره نقل کرده است که گفت:

که به ما رسید. پس مردی از ایشان بوسید تا اینهایش گذاشته بود و هر بار یکی را میحسین را بر شانه

را دوست داری؟ گفت: آری و محبت با آنان، محبت با من و کینه  سوال کرد ای رسول خدا )ص( آنان

 1و بغض با آنان کینه و بغض با من است.

با رسول خدا )ص( نماز عشا را اقامه "همچنین حاکم از ابوهریره روایت نموده است که گفت:

عی که پریدند و موقرفت، حسن و حسین بر پشت او میکردیم، هر گاه رسول خدا )ص( به سجده می

ای این کار را تکرار گذاشت و با هر سجدهشد، آنان را به آرامی بر زمین میاز سجده بلند می

کردند. پس از تمام شدن نماز آنان را در کنار خود )یا بر دامن خود( نشاند. عرض کردم ای رسول می

درخشید و رسول  خدا )ص(، حسن و حسین را پیش مادرشان بر نگردانم؟ فرمود: نه. در آن حال نوری

 2خدا )ص( فرمود: اکنون بروید پیش مادرتان. این بود که زیر روشنایی برق، به داخل منزل رفتند.
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باری دیگر، در روز مرگ حسن )رض( با ابوهریره خواهیم بود تا ببینیم چگونه از فضایل حسن و 

 گوید:حسین می

علی وفات یافت، حاضر بودم. من روزی که حسن بن "حاکم از ابوحازم روایت کرده که گفت:

دیدم که حسین بن علی با زدن به گردن سعید بن عاص او را متوجه خود ساخته و از او درخواست کرد 

انداختم ـ چه این کار سنت نبود، شما را جلو نمی)جهت امامت نماز میت( جلو برود. ضمنا گفت چنان

ا خاکی را که پسر پیغمبرتان را در آن دفن چون کدورتی در میان آنان بود ـ لذا ابوهریره گفت: آی

که من از رسول خدا )ص( شنیدم که گفت: هر کس حسن و حسین را دارید، با اینکنید، از او دریغ می

خشمگین کرده د، من را سازخشمگین دوست بدارد، من را دوست داشته است و هر کس آنان را 

 1است.

نبود، حسن در کنار جدش رسول خدا )ص( دفن ابوهریره همان روز خطاب به مروان که راضی 

 "به خدا سوگند تو والی نیستی، والی کس دیگری است، بگذار او را آنجا دفن کنیم."شود، گفت:

خواهی کسی را که میکنید که آن را قبول نداری، بللیکن شما در کاری دخالت می"سپس ادامه داد:

 2"جا نیست و او معاویه است.راضی کنی که این

بر تو باد ای ابوهریره که علی و نسل او را دوست داشتی و خداوند با کسانی که این رحمت خدا

مند شوند، ها بهرهها از محبان علی و اوالدش پنهان ساختند و نگذاشتند از آنحقایق را نابود ساخته و آن

 با عدل خودش رفتار کند!

ی شیعیان نخستین از ی او و عامهشدهروایت فرزندان علی و سلحشوران، یاران و بردگان آزاد

 ابوهریره:

 مقدمه:

و ابوجعفر االسکافی ـ هر دو از معتزله ـ بر زبان علی )رض( دروغ بسته و بدون سند تکذیب نظام 

اند که امام علی این مطلب را اظهار داشته و بدین وسیله، متاخرین ابوهریره را روایت نموده و ادعا کرده

 اند تا بپذیرند که گویا ابوهریره دروغگو بوده است.و آنان را واداشته شیعه را دچار توهم

اساس قابل قبول نبوده و ممکن نیست کسی آن را بپذیرد، چون فاقد سند بوده و علمای این سخن بی

 اند.منتقد، هیچ خبری را بدون سند نپذیرفته

یم کرد که فرزندان علی )رض( با این وجود ما در این فصل، با دالیل قطعی و کافی، ثابت خواه

کنیم که بزرگان از جنگجویان اند و نیز ثابت میحدیث ابوهریره را متعبر دانسته و آن را روایت کرده
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ی زیادی از های جمل، صفین و نهروان شرکت داشتند، عدهعلی، فرماندهان لشکر وی، که در جنگ

اند و اکثریت قابل توجهی از شیعه، اهل ردهتابعین که با علی مالقات داشته و حدیث از او روایت ک

و  ی ابتاع تابعین و نسل بعد از آنان، حدیث ابوهریره را روایت کردهکوفه و محبان اوالد علی از طبقه

 اند.های خود تدوین کردهآن را مورد استفاده و استناد قرار داده و در کتاب

اند، دلیل د اشاره، حدیث ابوهریره را به کار بردهکه تمامی افراد مورمجموع این روایات و اثبات این

کدام از فرزندانش و نه  که این تکذیب منسوب به امام علی )رض( را نه هیچواضحی است بر این

اند و نه شیعیان صدر اول و اهل کوفه پایتخت لشکریان و کسانی که حدیث از او شنیده و روایت کرده

اند و چنانچه این سخن جعل شده، اساسی و بر مبنای آن عمل نکرده ی تشیع نپذیرفتهامام علی و قلعه

کرد و همگی ابوهریره را رها ساخته و حدیث از او بود، نزد آنان شهرت پیدا میداشت و موضوع نمی

 بودند.آوری و روایت حدیث او حریص نمیکردند و نیز بر جمعروایت نمی

چون کسی تا به حال در  فصول این کتاب خواهد بود، توان گفت: این فصل، مهمتریناز این رو می

 این زمینه مطلب ننوشته است.

 همچنین در فصل آینده سکوت جمیع هاشمیان بزرگوار را در برابر این سخن افشا خواهیم کرد. 

 شعر:

چه راویان فراوانی از کسانی که راوی علی در 
 با افتخار حدیث ابوهریره را نیز روایت وکوفه بودند،
 حمل نمودند؟!

از جمله جعفر صادق آن مرد بلند همت، بسان 
 پدرش حدیث ابوهریره را روایت و ثبت نمود.

العابدین و یارانشان این کار را همچنین زین
کردند. پس در شگفتم از کسانی که این اعتماد و باور 

 را ندارند.

ای ابوجعفر )منظور ابوجعفر اسکافی است( پرده 
شته شد و دیگر در نیات برخی مخفی از روی مسئله بردا

 ماند.و پوشیده نمی

کنی اگر تو سخنی را از علی روایت کنی، فکر می
 مانیم؟ما از جعلی بودن آن غافل می

باشی، با این  چنانچه عمدا آن را جعل کرده
کارت در فکر بدنام کردن )ابوهریره( بودی، اما ما 

 کارت را نقش برآب کردیم!

چرا شیعیان  ن صحت دارد،پس اگر این جریا
نخستین راجع به آن چیزی نگفتند و چرا پسران علی همه 
با هم این سخن را در میان خود دست به دست 

 نگردانیدند؟

آنان همگی ساکت شده و زبان خود را از تلفظ به 
چنین سخنی پاک نگاه داشتند و سکوت دسته جمعی 

 هاشمیان برای این مطلب کافی است.

دن این اشخاص ابتدا بر منابع جدید غیر شیعی مانند طبقات ابن سعد، الجرح و التعدیل در معرفی کر

ی ابن الحاتم، الثقات تالیف ابن حیان، تهذیب التهذیب ابن حجر و میزان العتدال ذهبی، تکیه نوشته
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ر از تعدادی کنم و در این امنمایم. سپس شیعه بودن آنان را با استفاده از منابع مهم شیعی اثبات میمی

 دانند.ها را معتبر میکتاب بهره بردم که شیعیان آن

ی شیخ طوسی، کتابی که محقق آن محمد صادق آل بحرالعلوم نوشته "الفهرست"از جمله کتاب 

بهایی است که علمای امامیه همگی در باب علم الرجال بر اثر گران"ی آن گفته است آن همان درباره

 "کنند.آن تکیه می

باشد و اولین و آخرین هـ بارزترین علمای شیعه در طول تاریخ آنان می 490طوسی متوفی سال شیخ 

را با خود حمل کرده و نخستین کسی است که نجف را مرکز  "شیخ الطائفه"کسی است که لقب 

شیخ غضائری و ابوالقاسم  علمی شیعیان قرار داد. او نزد استادان بزرگی چون سید مرتضی، شیخ مفید،

 ترین بزرگان شیعه هستند، درس خواند.تنوخی که معروف

هایی توان به کتابشود، میها استناد میهای معتبر در نزد شیعه که به آنی کتابهمچنین از جمله

تالیف شیخ نجاشی از علمای قرن چهارم و از معاصرین  "الرجال"ی شیخ طوسی، نوشته "الرجال"چون:

 خ کشی اشاره کرد.اثر شی "الرجال"شیخ طوسی و 

بحرالعلوم در ی کتاب شیخ کشی و نیز آلکه احمد حسینی در مقدمهی فوق همچنانگانهمنابع چهار

چهار منبع معتبر نزد شیعه بوده که مهمترین و معتبرترینشان  اند،اشاره کرده "الفهرست"ی کتاب مقدمه

ی منابع اند که در بقیهو نقد قرار دادهها گروهی را مورد بحث کتاب شیخ کشی بود و هر کدام از آن

 بحثی از آنان نرفته است.

ها ندارند. از شود که از نظر اهمیت دست کمی از آنی این منابع میهای دیگری نیز ضمیمهکتاب

که شیخ شوشتری آن را تصحیح و  "قاموس الرجال"ی مامقانی است با عنوان ، کتاب عالمهجمله

های ی تمامی کتابکتاب که از اهمیت به سزایی برخوردار است، دربرگیرنده بازبینی کرده است. این

شیخ ابن حجر  "التهذیب"پیش از خود بوده و جایگاه آن در میان کتب شیعه همانند جایگاه کتاب 

اند را در خود جای داده است، ولی ی مطالبی را که قدما در این زمینه گفتهکه کلیهاست از حیث این

 هنوز به طور کامل چاپ نشده است. متاسفانه

ی شیعه سید محمد مهدی آل بحرالعلوم یکی از روسای سابق طایفه "الرجال"ها کتاب ی آناز جمله

 هـ است. 1717در عراق و متوفای سال 

های مزبور را صفحه به صفحه ورق زدم، اما نه شرح حال ابوهریره را در شایان ذکر است که کتاب

ها شرح که نویسندگان آنه تکذیب او را در اثنای شرح حال دیگری پیدا کردم. با اینها یافتم و نآن

اند. به استثنای شوشتری ها آوردهحال و بیوگرافی تعداد زیادی از افراد )راویان( ضعیف را در این کتاب

است که  کند که ابوهریره کاذب بوده است. آن هم به این دلیلای اشاره میکه به طور غیر منتظره

ی دیگر در این های پنجگانهبسیار، متاخر بوده و آرای نظام و اسکافی را باورد کرده است. اما کتاب
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ای که منصف اند. این پدیده متضمن حکمت و پیام مهمی است برای شیعهباره یک حرف بحث نکرده

وی حدیث( رایی است که به اعتقاد شیعیان تضعیف ابوهریره )به عنوان راباشد و دلیل است بر این

 جدید و اخیرا پیدا شده است.

ی ابوجعفر بن احمد بن نوشته "الرجال"به کتاب مهم دیگری نیز مراجعت کردم که عبارت است از 

تالیف حسن بن علی بن داود  "الرجال"عبداهلل که کتاب دیگری هم با او چاپ شده است به نام ابی

بوهریره را به صراحت مورد مدح و ستایش قرار داده است. هـ. این کتاب نیز ا 942حلی، متولد سال 

شود که کتاب مورد اشاره همچنان که محقق آن ـ ارموی ـ گفته است از امهات و اصول اضافه می

 ی امامیه است.کتب رجال نزد شیعه

 العابدین:روایت و قبول حدیث ابوهریره از جانب امام زین

گیرد. امام بزرگ، عادل و نسل اول شیعه روبروی ما قرار میاولین کسی که در سیر کردن در میان 

العابدین علی بن الحسین بن علی بن امام زین ،او کسی نیست مگرمعتبری است از فرزندان علی 

 طالب )رض(.ابی

احمد بن یونس به روایت از عاصم بن "گفته است:شود،بخاری که تمام احادیثش صحیح قلمداد می

مرجانه یا علی بن حسین، به نقل از ابوهریره به من خبر داد که رسول خدا )ص( محمد از سعید بن 

ا مسلما استنقذ هللا بکل عضو ء:"ایما رجل اعتق امرفرمود

  منه عضوا من النار".
یعنی: هر کس مرد مسلمانی را آزاد کرده و از بردگی نجات دهد، خداوند با هر عضوی از آن یکی 

 دهد.نجات می از اعضایش را از آتش دوزخ

گوید: این حدیث را پیش علی بن حسین بردم و او هم برای نیل به ثواب موعود سعید بن مرجانه می

هزار درهم یا هزار دینار به او پیشنهاد در این حدیث، عبدی را که عبداهلل بن جعفر برای خریدش ده

 1داده بود، آزاد کرد.

ای سعید خودت این حدیث را از ابوهریره  علی بن حسین )رض( گفت:"در تعبیری آمده است:

لوح بود )و حرف هر کسی گاه علی بن حسین به یکی از غالمانش که سادهای؟ گفت: آری. آنشنیده

 پذیرفت( دستور داد که مطرف را برایش صدا بزند.را می

 2امام گفت: برو تو در راه خدا آزاد هستی. که مطرف حضور پیدا کرد،همین
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رساند که امام علی )رض( به ابوهریره علی بن حسین )رض( به طور واضح و آشکار می این استفسار

و اعتبار خود نسبت به  وثوقاش بر وثوق کامل داشته و سپس با عمل به روایت او و آزاد کردن برده

 ابوهریره تاکید نموده است.

ای برای مردم نقل مژدهپس از آن علی بن حسین و ابن مرجانه این حدیث را روایت و آن را چون 

زید بن اسلم آن را از  همچنین 1کردند. مثال عمر بن علی بن الحسین آن را از ابن مرجانه روایت کردمی

 2علی روایت نمود.

سعید بن عبداهلل بن مرجانه جزو شیعیان نخستین است و برقی او را یکی از بزرگان اصحاب علی بن 

العابدین پیوستگی همیشگی داشت و لذا به یار و د به امام زینسعی" 3حسین )رض( به شمار آورده است.

 4"همدم او معروف شده بود.

روایت کرده است که طوسی، سعید بن مرجانه را به تشیع نسبت داده و  5"قاموس الرجال"تستری در 

 ی امامیه بوده است.به نقل از مامقانی گفته است: وی شیعه

اعتبار فراوان خود نسبت به ابوهریره پرده برداشته و یک حدیث از وثوق و باری دیگر  ابن مرجانه

دانیم که هیبت و احتیاطی که در روایت حدیث قدسی باید از او روایت کرده است و می 6قدسی را

 گردد.باشد، بیش از هیبت و احتیاطی است که در حدیث نبوی روایت شده در باب فضایل، اعمال می

بینم که علی بن گونه میاین 7یگری را هم از ابوهریره روایت نموده است.البته ابن مرجانه احادیث د

کند. سپس خودش آن را چه او روایت نموده عمل میحسین به تصدیق ابوهریره مبادرت کرده و به آن

 کنند؟!نماید. پس متاخرین شیعه چه فکر میبرای نسل بعد از خودش روایت می

اند و همچنین شاگردانشان ه نشر حدیث ابوهریره را به عهده گرفتهبینیم یاران بزرگ ابوهریره کمی

از علی اند، اما مرویات او را از طریق اصحابش دریافت نموده اند،آنانی را که ابوهریره را درک نکرده

اند. مانند ابوسلمه بن عبدالرحمن بن عوف، یحیی بن سعید انصاری، بن حسین، حدیث روایت نموده

العابدین در مدت چهل سالی که کیم، طاوس بن کیسان، زهری، ابوالزناد و غیر اینان. یا زینقعقاع بن ح

که این سخن را از ی ابوهریره برای آنان نقل نکرد یا اینبعد از ابوهریره زیست، سخن جدش را درباره

 ی کربال بیست و سه سال بود؟که سنش در سال واقعهپدرش نشنیده بود، در حالی
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ای است دال بر عدم العابدین )رض( در برابر نقل سخن منسوب به جدش قرینهن سکوت زینگمابی

ی روایت حدیث عتق )آزادسازی برده( و عمل به آن از جانب او ـ که قبال وجود آن سخن که به قرینه

 شود.بحث شد ـ  اضافه می

 محمد باقر و جعفر صادق و روایت حدیث از ابوهریره:

دهد و بر اساس آن دو امام ی بسیار باارزش دیگری را در اختیار ما قرار مینجینهتحقیق و بررسی گ

طالب و شوند: امام محمد باقر پسر علی بن حسین بن علی بن ابیمعتبر و بزرگوار پیش ما مجسم می

ی شیعیان خود را به او نسبت داده و آرا و اقوالش مدار و پسرش جعفر صادق بن محمد، کسی که همه

 ی مسائل فقهی آنان است.ور کلیهمح

محمد باقر، مادرش دختر حسن بن علی است. او شخصی محل وثوق و کثیرالحدیث است. حدیث او 

ی فقهای اهل مدینه و از تابعین برشمرده در صحیحین بخاری و مسلم وجود دارد و نسائی او را از جمله

 است.

یشتری برخوردار است. احادیث او نیز در اما پسرش جعفر صادق از او مشهورتر و از احادیث ب

 ای برخوردار است.صحیحین مسلم و بخاری آمده است. او در میان فقهای مدینه از جایگاه برجسته

در سند  1اند و در صحیح مسلممحمد باقر و جعفر صادق هر دو حدیث ابوهریره را روایت کرده

مان بن بالن آن را از جعفر صادق، از پدرش حدیثی که عبدالعزیز دراوردی، حاتم بن اسماعیل و سلی

که این سه نفر وصف صادق را برای جعفر ذکر نکرده و اند. جز ایندوبار با هم آمده اند،روایت کرده

دلیل این اهمال هم شهرت جعفر بوده و  "عن جعفر بن محمد عن ابیه"اند آن را مهمل گذاشته و گفته

اسامی مهمل را از روی نام کسانی که حدیث از آنان روایت  "رجال الحدیث"که متخصصان علم این

عن الصادق عن "شناسند و این سه نفر روایت کننده از جعفر، احادیث بسیاری را با تعبیر اند، میکرده

 2اند.بدون ذکر جعفر، روایت کرده "صادق"یعنی با به کار بردن  "ابیه

دهند، در حالی دعایی که به علی )رض( نسبت میالعابدین از نقل سخن مورد اگمان سکوت زینبی

که روایت حدیث ابوهریره توسط فرزندان علی معلوم همگان است دلیل دیگری است دال بر کذب 

 شود.العابدین اضافه میبودن این ادعا که به دلیل اول رویات حدیث از ابوهریره توسط زین

که آن را به عنوان منبع و دلیل بل کند،بسنده نمیباقر هم در مورد حدیث ابوهریره تنها به روایت آن 

کند. همچنان که امام شافعی )رح( در اثنای گیرد، بر اساس آن فتوا داده و عمل میفقهی به کار می

همچنین "گوید:بحث از دالیل قبول خبر واحد و حجت بودن آن به این مطلب تصریح کرده و می
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طریق جابر از پیامبر )ص( و از طریق عبیداهلل بن ابی رافع از  بینیم که محمد بن علی بن حسین ازمی

 1شود.کند و از هر کدام از این طرق حدیث ثابت میابوهریره از پیامبر )ص( حدیث روایت می

منظور شافعی همچنان که خودش گفته این است که محمد بن علی احادیثی را که ابوهریره در 

 2ت کرده، حجت دانسته است.ضوع حالل و حرام به تنهایی روایوم

اند: بر خی از آنان کسانی هستند که دچار حدیث شناسان راویان صادق را به دو دسته تقسیم نموده

کنند که غیر شوند و به فقاهت معروف نیستند. احادیثی را از این دسته روایت میاشتباه و خطا می

برخی دیگر راویانی هستند صادق، حافظ و خودشان از اهل صدق در آن احادیث با آنان موافق باشند. 

اند، بدون احادیثی را که این دسته از راویان به تنهایی روایت کرده ، دقیق و فقیه. محدثین،دارندهنگاه

جا ـ همچنان که شافعی گفته است ـ سید و سرور راویان پذیرند. محمد بن علی در اینچون و چرا می

ی یک راوی صادق، ضابط و فقیه معامله ون شک با ابوهریره به مثابهمعتبر و مورد اعتماد بوده و بد

 3کرد. پس شگفتا از آن دیگری که این اعتماد و باور را ندارد.می

همچنان که دیدیم علی بن حسین یاران و شاگردانی دارد که آنان را در اخذ و نقل مرویات ابوهریره 

اش جعفر صادق، طور پسرش محمد و نوهاست. همین آزاد گذاشته و آنان را از این کار باز نداشته

چه که به یارانی دارند از مشاهیر گیرندگان مرویات ابوهریره که آنان را آزاد گذاشته و حرفی را از آن

اند. بنابراین سکوت محمد زعم ابوجعفر اسکافی علی آن را نسبت به ابوهریره گفته است، به آنان نگفته

ای است که بر روایت عملی حدیث ابوهریره و ی دیگر و تازهدق قرینهبن علی و پسرش جعفر صا

 شود.حجت دانستن آن از جانب ایشان، افزوده می

توان به فقیه صدرنشین مدینه، عمرو بن دینار، محمد بن اسحاق صاحب ی یاران باقر میاز جمله

روف کوفه عبداهلل بن شبرمه، کتاب سیره، اوزاعی امام اهل شام، زهری، ابو اسحاق همدانی، فقیه مع

 ابن جریح و اعمش، اشاره کرد.اعرج،

اند، بیش از یاران باقر هستند که  اما یاران جعفر صادق که احادیث ابوهریره را دست به دست کرده

توان به: دراوردی، حاتم بن اسماعیل و سلیمان بن بالل و نیز امام مالک، یحیی ی نامبردگان میاز جمله

 القطان، یحیی بن سعید انصاری، سفیان ثوری، سفیان بن عیینه و غیر اشاره کرد.بن سعید 

اند که روایات ابوهریره را دست به دست همچنین، همان طور که باقر و صادق شاگردانی داشته

 اند. مانند عطاء بناند که جزو شاگردان ابوهریره و از ناشران علم او بودهاستادانی هم داشته اند،کرده

رباح، استاد جعفر صادق، یزید بن هرمز استاد باقر.آیا در صورتی که جعفر و باقر معتقد به ضعف ابی

 داشتند؟بودند، استادان خود را از او برحذر نمیابوهریره می

                                                           
ست.و این از نصوص کمیاب ا 1742بند  422الرساله، امام شافعی ص  - 1  

1783بند  ،همان - 2  

های شعر سابق الذکر )مترجم(اعریکی از مص - 3  



 
 

844 

 کردندمحمد بن حنفیه و پسرش از ابوهریره حدیث روایت می

رض( معروف به ابن الحنفیه است. او امامی طالب )ی پسران علی، امام محمد بن علی بن ابیاز جمله

زاهد و عابد که حدیث او به روایت از پدرش در صحیح مسلم و بخاری فراوان است  معتبر، است فقیه،

طالب نیز از او پسرش حسن بن محمد بن علی بن ابی 1کند.بینیم که مستقیمااز ابوهریره روایت میو می

 2اند.ی کسانی است که از ابوهریره روایت کردههتبعیت نموده چرا که او نیز از جمل

محمد بن حنفیه و پسرش حسن نیز یارانی دارند که در کار پخش و به سمع مردم رساندن، احادیث 

اند. پس این دو بزرگوار نیز اصحاب خود را از نقل حدیث ابوهریره منع نکردند، ابوهریره نقش داشته

طالب جعل کردند، سکوت اختیار ردازان آن بر زبان علی ابن ابیپهمچنان که در برابر سخنی که دروغ

 نمودند.

ی عمرو بن دینار و عطا بن ابی رباح و از جمله ی اصحاب ابن الحنفیه منذر بن یعلی الثوری،از جمله

 اصحاب پسرش زهری و عبدالرحمن بن ابی الموال است.

 پیونددی حسن دوم به این کاروان مینوه

معتبر  3ی، محمد بن عبداهلل بن حسن بن علی است. این شخص نزد نسائی و ابن حباناز احفاد عل

اذا "رسول خدا )ص( فرمود: شناخته شده و در روایتی از ابوزناد از اعرج از ابوهریره گفته است:

سجد احدکم فالیبرک کمایبرک الجمل و لیضع یدیه علی 

  4"کبتیهر

که باید زند به سجده برود بلنباید مانند شتر که زانو می یعنی: هرگاه یکی از شما به سجده رفت،

 دستانش را بر زانوهایش بگذارد.

 گیرندعبداهلل بن عباس و پسرش در اعتماد به ابوهریره، از ابنای علی سبقت می

بیینم از خویشاوندان پیامبر )ص( پسر عموی او و علی، عبداهلل بن عباس بن عبدالمطلب )رض( را می

سپس پسرش علی بن عبداهلل بن  5کند.از یک حدیث را به طور مستقیم از ابوهریره روایت میکه بیش 
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و او از بهترین مردم بوده و ابوزرعه، عجلی و ابن  1کندعباس را داریم که حدیث از ابوهریره روایت می

 اند.حبان او را معتبر دانسته

 آور امیرالمؤمنین و روایت از ابوهریره:سلحشوران نام

های او شرکت داشتند و نیز اما سلحشوران نامدار علی و فرماندهان لشکرش، کسانی که در جنگل

بینیم که با حماست بیشتری برای پخش مرویات ابوهریره )رض( ی پلیس او را میروسای اداره

 کوشند.می

 دار راویان حدیث ابوهریرهابوایوب طلیعه

خورد، صحابی بزرگوار ابوایوب انصاری چشم می اولین کسی که از این جنگجویان قهرمان به

)رض( است. زیرا تابعی مورد اعتماد، ابوالشعثاء او را دیده که در مدینه حدیث از ابوهریره روایت 

کنند او ی صحابیانی است که شیعیان او را پذیرفته و گمان میو ابوایوب از جمله 2کرده استمی

او را مورد  3اد اصحاب مرتد نشد. تا جایی که کشی و غیر او،ای است که بعد از ارتدپنجمین صحابه

اند و بحرالعلوم نیز او را در عداد شیعیان علی )رض( به حساب آورده و معتقد است که در اعتماد دانسته

 4های امیرالمومنین سهیم بوده است.تمامی جنگ

 ی پلیس امیرالمومنین و روایت از ابوهریره:رئیس اداره

ی پلیس علی )رض( اند: خالس بن عمرو هجری بصری که رییس ادارهعقیلی گفته جوزجانی و

 5ای روایت کرده است.بوده، از ابوهریره و علی صحیفه

شیخ طوسی خالس نامبرده را از یاران علی )رض( دانسته و روایت او را از علی به اثبات رسانده 

های او از بینیم که به ثبت روایتث را میی حدیاست و به خاطر این اهمیتی که خالس دارد، ائمه

تا جایی که امام خراسان اسحاق بن راهویه یک فصل  6های خود مبادرت ورزیدنددر دیوان ابوهریره،

 7های خالس از ابوهریره اختصاص داده است.از مسندش را به روایت

                                                           
823ص  2التهذیب ج - 1  

897ص  1و مجمع الزوائد ج  217ص  8المستدرک ج - 2  

7و رجال البرقی ص 81رجال الکشی، ص  - 3  

713ص  7رجال آقای بحرالعلوم ج - 4  

1ق 773ص  7التاریخ الکبیر، بخاری ج - 5  

هاو غیر آن 141الجارود ص المنتقی البن ، 821ص  7، المسند ج230ص  7ماجه ج ، ابن721ص  7ابوداود، ج  - 6  

بر آن افزوده است. 98و در ص  74نویس مسند ابن راهویه، ص دست - 7  
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جرای اوامر امیر با او خواهد روز به منظور آمادگی برای ادانیم ـ شبانهچنان که میرئیس پلیس ـ هم

شنید، قطعا به گرفتن حدیث از ابوهریره چه خالس تحذیری راجع به ابوهریره از علی میبود و چنان

 کرد.اعتنایی نمی

 کندی پلیس همین راه را طی میرئیس دیگری از روسای اداره

عصر پیامبر بوده می پلیس، شریح بن هانی مذحجی کوفی است که ههمچنین یکی از روسای اداره

های او اما او را ندیده است. این شخص که یکی از یاران علی بن ابی طالب )رض( بوده و در جنگ

ی پلیس را در عهد او شرکت داشته است، به جهت وثوق و اعتباری که نزد علی داشت، ریاست اداره

 1دار گشت.عهده

ی او گفته است:شخصی ه و دربارهبحث شرع را پیش کشید "قاموس رجال الشیعه"شوشتری در 

السالم اش ابوالمقدام و یکی از یاران بزرگ علی علیههنیاست که اسالم و جاهلیت را درک کرده، ک

 2"بوده است.

بینیم که احادیث شریح به این دلیل که چیزی راجع به تضعیف ابوهریره از علی نشنیده است، می

 3است. پخش کرده ها رازیادی را از ابوهریره دریافت و آن

 المومنین با همین موضوعشخصیت ممتاز مقربان امیر

یکی از سلحشوران علی )رض( کمیل بن زیاد نخعی کوفی است که ابن معین و عجلی او را معتبر و 

اند. این شخصیت در جنگ صفین با علی شرکت کرده و در میان قومش از شرافت و محل وثوق دانسته

 ست.اطاعت برخوردار بوده ا

و شیخ طوسی نیز  4ی اصحاب علی دانستههای برجستهی شخصیتاو را از جمله داود،برقی و ابن

السالم در شهر هیت بود... و در مسند طوالنی کمیل فرماندار علی علیه" 5همین نظر را داشته است.

های مورد نفر از شخصیتالسالم به عبداهلل بن رافع دستور داد، ده کلینی آمده که امیرالمومنین علی علیه

 6"ی آنان کمیل را نام برد.اعتمادش را بر او وارد کند که از جمله

                                                           
173ص  9و طبقات ابن سعد ج 880ص 4التهذیب ج - 1  

20ص  2قاموس الرجال ج - 2  

و  190ص1اما روایات او از علی در صحیح مسلم ج  .1ص  4و النسائی ج 99ص  3ج نگاه کن به روایات از ابوهریره در صحیح مسلم، - 204

آمده است. 34ص  1النسائی ج    

731ابن داود ص  و رجال 9البرقی ص رجال - 4  

29رجال الطوسی ص  - 5  

به روایت از ابن ابی الحدید 489ص  2رجال، شوشتری، ج لقاموس ا - 6  
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کمیل حدیثی مهم و طوالنی دارد، به روایت از ابوهریره و آن را اسرائیل، معمر و عمار بن زریق از 

یل بن زیاد اند که گفت: از کمابو اسحاق سبیعی از کمیل و شعبه از عبدالرحمن بن عابس روایت کرده

کرد که روزی رسول خدا )ص( به میان نخلستان شنیدم که از ابوهریره به روایت از پیغمبر )ص( نقل می

شوند، قطعا داران هالک میمدینه رفت و خطاب به ابوهریره فرمود: ای ابوهریره یا ای ابوهر سرمایه

ی که ثروت خود را در جهات مگر کسان داران در روز قیامت فقیر و نیازمند خواهند شد،سرمایه

 خیرپخش نمایند و چنین کسانی کمیابند.

الحول وال قوه اال "های بهشت را به تو نشان دهم؟ آن ذکر خواهی یکی از گنجینهای ابوهریره نمی

دانی حق خدا بر بندگانش و نیز حق بندگان بر خدا است. ای ابوهریره می "باهلل و ال ملجا من اهلل اال الیه

دانند. فرمود: حق خدا بر بندگان این است او را گوید: گفتم خدا و رسولش میابوهریره می چیست؟

ای را که بپرستند و هیچ چپز را برایش شریک قرار ندهند و حق بندگان بر خدا این است که هیچ بنده

 1چنین باشد، عذاب ندهد.

لکن در  سابق روایت کرده است، کمیل یک حدیث قدسی را هم از ابوهریره از پیامبر با همین سند 

ه با کسی که گوید: به نظرم رسول خدا )ص( گفت خدای عزوجل )در رابطروایت آن قاطع نبوده و می

 2ی من خود را تسلیم )خدای خود( کرد.فرماید بندهدار باشد( میالذکر خواز گنج فوق

 کاتب و منشی خصوصی امیرالمؤمنین و حضور در این قافله:

ی پیامبر )ص( است ی آزاد شدهرافع بندهزدیکان علی )رض( تابعی بزرگوار عبیداهلل بن ابییکی از ن

البته پسران ابورافع اعم از عبیداهلل و برادرانش یتیم و تحت رعایت علی )رض(  3که کاتب امام علی بود.

عبیداهلل به سن ی خودش به عهده گرفت و هنگامی که علی سرپرستی و تربیت آنان را در خانه 4بودند.

بلوغ رسید و رشد پیدا کرده، علی او را به خود نزدیک نموده و کاتب و منشی خود ساخت. او در پی 

ی کسانی که با او در ی وقایع علی و یکی را نیز دربارهبارهدار شدن این مسولیت کتابی را درعهده

 نگاشت. 5جنگ شرکت نمودند،

رافع روایت کرده که او پشت سر ابوهریره نماز جمعه بن ابی جعفر صادق از پدرش باقر از عبیداهلل

هنگامی "گوید:های جمعه و منافقین را قرائت کرد. عبیداهلل میخواند که ابوهریره در این نماز سوره

طالب هایی قرائت کردی که علی بن ابیکه ابوهریره نماز را تمام کرد پیش او رفته و گفتم شما سوره

                                                           
آمده است. 282، 272، 270، 801صص  7اسحاق سبعی از کمیل در مسند امام احمد جاین روایت و همچنین روایت ابو - 1  

270ص 7مسند امام احمد ج - 2  

270ص  9بخاری ج - 3  

41التاریخ الصغیر، بخاری ص - 4  

907ص  1رجال آقای بحرالعلوم ج - 5  
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نمود. ابوهریره گفت قرائت این دو سوره را در نماز جمعه از رسول خدا ها را قرائت مینیز در کوفه آن

 1ام.)ص( شنیده

"اذا ی عبیداهلل روایت دیگری نیز ابوهریره از پیامبر )ص( دارد راجع به قرائت سوره

 2و به سجده رفتن در محل سجده از آن.السماء انشقت" 

افع حدیث ابوهریره را روایت و آن را قبول کرده است. به این معنی رگوییم عبیداهلل بن ابیکه میاین

ی ابورافع جزو اند. چون خانوادهی ابورافع همگی روایت ابوهریره را پذیرفتهاست که خانوداه

و همراه او و فرزندانش جنگیدند و در  اند که علی را یاری دادههای شیعه و نخستین در کوفهخانواده

ی کوفی هستند ی آن کوشیدند. بلکه این خانواده یکی از سی خانوادهنخستین و توسعه حمایت از تشیع

گردانند و بحرالعلوم ذکر که مورد احترام شیعیان بوده و فضل حمایت از تشیع نخستین را به آنان بر می

 ها مقدم داشته است. ی خانوادهاین خانواده را بر همه

 ی ابورافع نسبت به ابوهریره و فرزندانش،بر محبت خانواده د،کنچیزی که به طور اکید داللت می

رافع است با محرز پسر ابوهریره، در رفتن به سوی عبداهلل بن عمر موافقت عثمان پسر عبیداهلل بن ابی

که پسران عبیداهلل و ابوهریره با هم چون این موافقت، دلیل است بر این 3جهت طرح سوالی پیش او.

اند و هیچ وقت چیزی به نام تکذیب و دشمنی در میان آنان وجود نداشته است و بوده دوست و صمیمی

پردازی عقول متاخر نیست و بدون شک ی او چیزی جز اختراع و دروغتکذیب روایت شده درباره

ی منصف امروزی حسن ظن خود نسبت به ابوهریره را از روی حسن ظن متقدمینی چون اوالد شیعه

 نهد.و سلحشوران و کاتبان او بنا میعلی و مقربان 

 جمعی دیگر از اصحاب علی و روایت از ابوهریره:

جناح راست مبارک لشکر دفاع از این صحابی بزرگ عبارت است از گروه زیادی از تابعین معتمد 

 از آنانی که از علی شنیدند، با او سر و کار داشتند و حدیث از او روایت نمودند و شاید با او همچون

ی الذکر، همگام با او جنگیدند. اینان از نظر فضل و مقام درجات مختلفی دارند. از جملهافراد فوق

 توان به افراد زیر اشاره کرد:ی عالی رتبه از مشاهیر فقها میطبقه

 4ـ ابو عبدالرحمن سلمی از شخصیات معتمد و از بزرگان اصحاب علی

                                                           
117و منتقی ابن الجارود ص 12ص 8صحیح مسلم، ج - 1  

 ص  8و ج 132ص  7و صحیح مسلم ج 27ص  4و اما روایات عبیداهلل از علی در صحیح بخاری، ج 282ص  1سنن ابن ماجه، ج -277

ع الصاله که در صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضبلشود که روایت مورد اشاره در سنن ابن ماجه نیامده است،یادآوری می موچود است.119

یک راوی به نام ابورافع آن را از ابوهریره روایت کرده است. )مترجم(که رافع بلآمده است، آن هم نه از عبیداهلل بن ابی   

7ق 787ص  8التاریخ الکبیر، بخاری ج - 3  

 4سیار دیگری آمده است  و نیز روایت او از ابوهریره در مسند ابن راهویه جبو جاهای  21ص  1روایت او از علی در صحیح بخاری ج  -274

است که روایتی نادر است. 81ص    
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 روایت کرده است. 2و ابوهریره 1که از علی ی زهری )رض( صحابی کم سنـ مسور بن مخرمه

 3ـ فقیه بزرگ ابوبرده، پسر صحابی بزرگ ابوموسی اشعری )رض(

حدیث روایت کرده و سپس بعد از علی همنشین  5و ابوهریره 4ـ عامر شعبی، قاضی و فقیه که از علی

موفق به دریافت آن نشده  ی ایشان آن مقدار از علم علی را کهو مالزم یاران او باقی ماند تا به واسطه

 6آوری کند.بود، جمع

 8که از علی و ابوهریره 7ـ نافع بن جبیر بن مطعم بن عدی، تابعی معتمد و امامی از ابنای صحابه

که احادیث از دست ماند، برای اینکند و سپس همدم و مالزم اصحاب علی باقی میحدیث روایت می

 9وری نماید.آرفته از علی را توسط آنان اخذ و جمع

ـ و ابو امامه بن سهل بن حنیف شخصیتی معتمد از اوالد صحابه و بنابر رایی صحابی کم سن و 

 10سال.

توان افراد زیر را نام می باشند،ی مذکور میتر از طبقهی دوم که از نظر فضل و شرافت پاییناز طبقه

 برد:

معتمد و  11قریشی مکنّی به ابومخنفـ عبدالملک پسر نوفل پسر حارث پسر عبدالمطلب پسر هاشم 

یکی از بزرگان نامدار شیعه. مالحضه شود که این شخص شریف و اصیل، مطلبی و هاشمی، 

 پدربزرگش پسر عموی پیامبر )ص( و علی )رض( است.

بیان  ـ عبدالرحمن بن الحارث بن هشام مخزومی فقیه که روایت او از ابوهریره را ابن ابی حاتم،

دقت شود که پسرش 1ز راویان معروفی است که از علی حدیث روایت کرده است.و یکی ا 12کرده

 3اش عبدالملک پسر ابوبکرهمچنین است نوه 2ابوبکر به روایت از ابوهریره معروف است.

                                                           
121ص  10التهذیب ج - 1  

آمده است. 401ص  7روایت او در مسند امام احمد، ج - 2  

و همچون پدرش یکی از اصحاب علی است و نیز روایت او از ابوهریره در مسند امام احمد  402ص  7روایتش از علی در سنن ابوداود، ج  -272

مندرج است. 401ص  7ج   

ده است.آم 704ص  3همچنان که در صحیح بخاری ج - 4  

و غیر آن آمده است. 122ص  8روایتش در بخاری ج- 5  

روایت کرده است. 19و  18صص  1مانند خبری که از ابوجحیفه به نقل از علی در صحیح بخاری ج - 6  

404ص  10التهذیب ج - 7  

ست و نیز روایت او از ابوهریره در آمده و به اثبات رسیده که حدیث از علی شنیده ا 119ص  18روایت او از علی در سنن ترمذی ج  -287

موجود است.  704ص  2بخاری ج  

آمده است. 137ص  7مانند روایت او از مسعود بن الحکم به نقل از علی که در سنن ابوداود ج - 9  

آمده است. 20ص  8و از ابوهریره در صحیح مسلم ج 21ص  1روایت او از علی در مسند امام احمد ج - 10  

 710 7ص 7که روایت او را از علی آورده است. لکن حدیث او به روایت از ابوهریره در مسند امام احمد، ج 472 ص 9التهذیب ج -282

  موجود است.

بخش دوم 7، ج 774الجرح و التعدیل ص  - 12  
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سبره کوفی که معتمد بوده و طلحه بن مصرف او را به ابراهیم نخعی سر عبدالرحمن بن ابیپـ خیثمه 

 حدیث روایت کرده است. 5و ابوهریره 4علی تشبیه نموده است و از

و غیر  7و ابوهریره 6ـ و باالخره محمد بن کعب قرظی فقیهی زاهد و یکی از روایت کنندگان از علی

 آنان.

 شیعه از اتباع تابعین و تابعین آنان

می ای دیگر از شیعیان از اتباع تابعین و طبقات بعد از آنان، نقش جناح چپ لشکر مبارک و حادسته

کنند و محدثین، روایات ابوهریره )رض( را عملی ساخته، علومش را دریافت و به احادیثش استناد می

نمایند. زیرا محدثین و از جمله مسلم و بخاری ثبت می های خود،آنان را در صحاح، سنن و سایر کتاب

تشیع ثابت قدم روایت شیعه را تا زمانی که در صدق، دینداری، ضبط حدیث و عدم دعوت به سوی 

پذیرفتند. چون تشیع در آن زمان مانند تشیع امروزی نبود، بلکه عبارت بود از محبت زیاد به می بودند،

علی و برتری دادن او تنها بر عثمان )رض( و او را از شیخین یعنی ابوبکر صدیق و عمر فاروق )رض( 

بودن موصوف شده اند و یا به شیعههدانستند و هر کس که محدثین، حدیث از او روایت کردبرتر نمی

است فقط همین حالت )برتری دادن علی بر عثمان( را داشته است و کسانی را که از این حد تجاوز 

ها روایت نموده، از اند و اقوال مبنی بر تجاوز برخی از کسانی که بخاری حدیث از آناند نپذیرفتهنموده

شود، بلکه ی که متجاوز از این حد باشد شیعه نامیده نمیاین حد، به اثبات نرسیده است و اصال کس

 8شود.ی افراطی و غالی خواند میرافضی یا شیعه

 اعمش و رهبری قافله

سلیمان بن مهران کوفی ملقب به اعمش  دار این راویان، امام معتبر، نامدار و بزرگ،پیشوا و طالیه

 9گویدـف شیعه است. اعمش ـ همچنان که عجلی میاستاد ابونعیم و عبیداهلل بن موسی از محدثین معرو
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ای به حساب آورده شدهدارای تفکر شیعی بود و ابن داود حلی او را در شمار راویان ممدوح و تعریف

 1اند.ب نظران آنان را ضعیف ندانستهاحکه ص

اسی دانشجویان علوم الحدیث معتقدند که اعمش در کوفه، در پخش و نشر حدیث ابوهریره نقش اس

های حدیث، مقدار بسیار زیادی از احادیث ابوهریره را که توسط اصحابش از او روایت داشته و دیوان

 2اند.در خود جای داده شده است،

در صورتی که علی )رض( سخن مورد ادعای ایشان مبنی بر تکذیب ابوهریره را بر زبان جاری 

از روایت احادیث ابوهریره امتناع  رسید وساخته بود، بدون شک این سخن به گوش اعمش می

آوری احادیث و اخبار علی از طریق صحابه مبذول ورزید. چرا که اعمش توجه خاصی به جمعمی

 داشت تا جایی که بسیاری از احادیث روایت شده از علی، از طریق اعمش روایت شده است.

 منصور بن معتمر در این مسیر:

تأسی کرده و مسیر او را طی نمودند و حدیث ابوهریره را از ی شیعیان کوفه که به اعمش از جمله

اصحاب او روایت کردند، محدث معتبر، منصور بن معتمر است که شخصی حجت، مشهور به تقوی و 

صالح و جودت حدیث است. آنچنان که عجلی گفته، تشیع منصور کم بوده و در این امر غلو نداشته 

و ابو حازم اشجعی و مجاهد نیز حدیث از ابوهریره روایت  ضمنا منصور از طریق حسن بصری 3است.

 نموده است.

 ابن اسحاق صاحب سیره

ی ممدوحین و از ابن داود حلی، محمد بن اسحاق بن یسار، صاحب سیره معروف را نیز در زمره

دانیم که ابن اسحاق احادیث ابوهریره روایت به حساب آورده و می 4اصحاب محمد باقر و جعفر صادق

 و مغازی نوشته شده انباشته از ذکر خیر ابوهریره است. ش که در سیرهبو کتا 5کرده
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به عهده سوی یمن مسولیت نشر کتابی کمیاب و مشتمل بر تنها روایات ابوهریره را ای از آن شیعه

 گیردمی

لو خود نشاند. یکی از شاگردان یمنی را به نام همام بن منبه فرا خوانده و او را در جابوهریره )رض( 

ترین حدیث از مهم 120کاغذ و قلم را در دست او قرار داد و کتابی را بر او امال کرد که در حدود 

احادیثی را که از رسول خدا )ص( شنیده بود، انتخاب و در آن درج نموده بود. این کتاب بعدا به 

 بن منبه معروف شد. امی همصحیفه

ی اش معمر بن راشد قرار داده و همهرا در اختیار شاگرد یمنی ی خود این صحیفهسپس همام به نوبه

ی کمی از آن را به سمع او رساند. اما معمر صحیفه را شخصا پخش نکرد، بلکه آن را در اختیار عده

جمله عبدالرزاق بن همام صنعانی و عبداهلل بن المبارک مروزی قرار داد و این دو شخص وقتی متوجه 

دار نشر و بخش آن گشته و نقش اساسی و مهمتر را در انجام این عهده دند،اهمیت ابن صحیفه ش

 وظیفه عبدالرزاق بازی کرد.

طالبان حدیث و دوستداران ابوهریره از بخاری و نیشابور برای نوشتن و شنیدن این احادیث به سوی 

ها را در مسندش او آناحادیث صحیفه را بر امام احمد بر خواند و  عبدالرزاقروانه شدند.  عبدالرزاق

 را به استادان بخاری: اسحاق بن ابراهیم حنظلی معروف به ابن راهویه، هاروایت نمود. همچنین آن

اسحاق بن منصور، علی بن المدینی، یحیی بن جعفر، عبداهلل بن محمد المسندی و غیر آنان شنوانید. 

ن صحیفه را یت نمود. امام مسلم نیز احادیث اها را از استادانش به نقل از عبدالرزاق روایبخاری هم آن

ها را از اساتید بخاری و غیر آنان روایت نمود و همچنین برخی از صاحبان دیگر کتب حدیثی، آن

روایت کردند. آری عبدالرزاق این تالش فراوان را در راستای پخش این کتاب کمیاب ابوهریره 

 متحمل شد. 

ست و ابن حجر، اقوال فراوانی را از علمایی که با او مالقات ی یمن اعبدالرزاق از مشاهیر شیعه

که عبدالرزاق سخت اند به اینها تصریح نمودهاند، نقل کرده که در آنداشته و پیش او درس خوانده

به تشیع متمایل بوده است و هنگامی که به یحیی بن معین گفته شد که امام احمد حدیث عبیداهلل بن 

عبدالرزاق ـ سوگند به خدایی که جز او خدایی "نماید. یحیی گفت:عه بودن رد میموسی را به علت شی

ی مقدم داشتن علی بر عثمان، یعنی درباره 1"نیست ـ صد برابر از عبیداهلل در این زمینه، شدیدتر بود.

خود عبدالرزاق گفته چون مفهوم تشیع در آن زمان جز این نبود. اما در مقابل ابوبکر و عمر،

دهم و برتری می داد،که علی آنان را بر خودش برتری میبه دلیل این ( رارمابوبکر و عشخین )":است
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اعتبار کردن خود، کردم، از نظر خوار و بیداد من هم این کار را نمیاگر خودش آنان را برتری نمی

 1"کافی است که علی را دوست داشته باشم، ولی مخالف قول او عمل کنم.

ذکر کرده و خبری را راجع به شیعه بودن او به نقل  2الرزاق را در قاموس رجال الشیعهشوشتری عبد

 الرجال ذکر نموده است.طوسی بحث عبدالرزاق را در کتاب"از نجاشی آورده و گفته است:

خواننده، حدیث عبدالرزاق را به روایت از معمر از همام از ابوهریره به آسانی در صحیحین مسلم و 

 3کند.دا میبخاری پی

 گیرندشیوخ شیعه نشر حدیث ابوهریره را در کوفه پی می

پذیر نیستند و پرچم که دفاع کنندگان و حامیان ابوهریره پایاندار و پس قراول لشکر، با ایناما عقب

ی دیگری از شیعیان کوفه و متشکل از طبقه حسب او تا روز قیامت ـ انشاءاهلل ـ برافراشته خواهد ماند،

 الذکر آمده و بر نشر و پخش مرویات او دوام پیدا کردند.ر آنان است که در پی طبقات فوقغی

 اول آنان حافظ قهرمان و دلیر ابونعیم

دار این راویان، حافظ موثق ابونعیم بن دکین کوفی است، کسی که بخاری در صد و نود جا از طالیه

ی شیعی اما به که عقیدهجز این"ه صحیحش حدیث از او روایت کرده است. این شخص حجت بود

هیچ وقت حافظان حدیث سبّ و دشنامی را از "گفت:تا جایی که می 4"دور از غلو و سب داشته است.

خواهد بگوید که او اهل سب و ابونعیم با این سخن خود می 5"من نسبت به معاویه یادداشت نکردند.

غلب شیعیان صدر اول این گونه بودند و شیعه بودن به غیر معاویه، از صحابه نیز نبوده است و ا دشنام

 شد.آنان فقط در حبّ زائد برای علی )رض( و برتری دادن او بر عثمان )رض( خالصه می

قابل ذکر است که ابونعیم یکی از قهرمانانی است که در محنت مخلوق بودن قرآن در کنار امام 

گاه که شدت عالقه به صفی از خود نشان داد، آنبزرگوار احمد، بن حنبل ایستاد و استقامت زائد الو

ی ناب و صحیح کرد و این قول از ی حامالن عقیدهافکار فلسفی یونانی، معتزله را وادار به شکنجه

ی دنیا نزد من از دکمه"ابونعیم وقتی که شمشیر برنده را در برابر او تکان دادند، معروف شد که گفت:

خاطر مقاومتی که از او مشاهده کردند از کشتن او بیمناک شدند. در  و به "تر استارزشپیراهنم بی

 حالی که او آن وقت پیرمردی کهنسال بود.
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و نیز وقایع حیات او را پیگیری و نقل نموده است،  1ابونعیم احادیث فراوانی از ابوهریره روایت کرده

 د به وضوح پیداست.همچنان که این مطلب از البالی شرح حال ابوهریره در طبقات ابن سع

 سازدای زاهد از پرچمداران تالیف در کوفه، مسندش را از حدیث ابوهریره انباشته میشیعه

های قرآن، عبیداهلل بن موسی عبسی از کوفه، صاحب مسند و سپس زاهد عابد و موثق، عالم به قرائت

او را به افراط و تشیع منسوب جا که ساجی آن تا 2"از بزرگان علمای شیعه بود"مشهور نزد متقدمین که 

روی او را در تشیع، با وجود پرهیزگاری و عبادتی که داشته، بر او عیب و احمد غلوو زیاده 3کرده

 5چرا که عبیداهلل احادیث منکری را در رابطه با تشیع روایت نموده است. 4گرفته است

لکافی کلینی و التهذیب طوسی شوشتری بحث او را آورده و به وجود رویات زیادی از او در کتاب ا

 6اشاره نموده است.

 ها حدیثی است که از طریق ابوالزناد،که در میان آن 7کند.نامبرده احادیثی را از ابوهریره روایت می

ی احادیثی را که در که او همهکند بر اینچیزی که داللت می 8از ابوهریره روایت شده است. از اعرج،

ی ای که همتای صحیفهکرده است، نسخهبوالزناد وجود دارند را روایت میی حجیم و بزرگ انسخه

 همام بن منبه مذکور در فوق است. 

ی کسانی که ذکرشان رفت، تعداد بسیار زیادی از احادیث ابوهریره در تمامی کتب عالوه بر همه

قط به حب فراوان حدیثی، توسط گروه کثیری از کوفیان از کسانی که به تشیع معروف نبوده بلکه ف

اند، روایت شده است. از جمله توسط امام ابوحنیفه نعمان بن ثابت )رح( برای ذریت علی شهرت داشته

ی زیادی هم به زید بن علی و پسرش داشت. که شاگردی او برای جعفر صادق معلوم است و عالقه

همکاران او را ضعیف  شمار ممدوحینی که"همچنین توسط سفیان ثوری که ابن دواد حلی او را در 

و هکذا سفیان بن عیینه کوفی و سپس مکی، که ابن داود او را نیز  "اند به حساب آورده استندانسته

 و غیر آنان. "مصنف"عثمان بن ابی شیبه، ابوبکر بن ابی شیبه صاحب  ذکر کرده و صراحتا ستوده است،

شد و اینان حتما در کوفه شایع می بود، پس چنانچه امام علی کلماتی مبنی بر تکذیب ابوهریره گفته

 شدند.از آن مطلع می
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 بردحاکم نیشابوری سهم خود از پاداش را می

مستدرک را از حدیث  "المستدرک علی الصحیحین"حاکم نیشابوری صاحب  سپس ابوعبداهلل

است. حال، ابوهریره انباشته کرده و بخش مفصلی را به فضایل ابوهریره و دفاع از او اختصاص داده 

حاکم نیشابوری کسی است که برخی او را به خاطر عالقه و حب زیادی که به علی داشته و حتی به 

ی مفرط وادار به تصحیح تعدادی از احادیث ضعیف نیز شده است، شیعه به حساب علت این عالقه

که اعتراضی نای است که به این تفکر معروف شده بدون ایحاکم شیعه" 1اند. ذهبی گفته استآورده

 "داشته باشد. (نسبت به شیخین )ابوبکر و عمر

 توان از این بزرگان درس عبرتی گرفت؟آیا نمی

هایشان آکنده از اما کسانی که دل آموزیم.البته ما پند و درس خوبی از رای و نگاه این بزرگان می

از آنان  که ـ قسم به خدا ـدر حالی هایی استفاده کنند،خواهند از چنین عبرتتعصب است هرگز نمی

 دور نبوده و در دسترس آنان قرار دارد. و الحول القوه اال باهلل.

 انددانند، حدیث از ابوهریره روایت کردهگروهی از محدثین بزرگ که شیعیان آنان را شیعه می

طبقات  اند، از شاگردان خودش یا ازگروه دیگری وجود دارند که به احادیث ابوهریره توجه نموده

اند، لیکن کتب رجال شیعه آنان را به شیعه متاخر که منابع حدیثی ما، آنان را به عنوان شیعه ذکر نکرده

 اند.بودن موصوف ساخته و به ستایش و توصیف آنان پرداخته

 داند: ترین شاگردانش که شیعه او را موثق میداماد ابوهریره و معروف

ردان ابوهریره و شوهر یگانه دخترش، تابعی بزرگوار، پسر از این راویان است، مشهورترین شاگ

زاده، سعید بن المسیب پسر حزن قریشی. چرا که کشی اخبار فراوان را پیرامون مواالت صحابی، صحابی

او را در دامن خود سعید بن المسیب برای علی پسر حسین نقل کرده و گفته است امیرالمومنین علی،

زیر  که در دامن او وی ابوهریره نشنیده است، با اینسی رای علی را دربارهآیا چنین ک 2پرورده است.

 دهد که دختر دروغگوترین مردم را به زنی بگیرد،پرورش او بوده است؟ و چگونه علی به او اجازه می

 در حالی که ولی امر و سرپرست او بوده است؟ شما بگویید ای مردم!
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و شیخ مفید  1اندا در شمار اصحاب علی بن حسین ذکر نموده برقی و طوسی نیز سعید بن المسیب ر

او را از  بن مطهر حلی در بخش اول کتابش که آن را به راویان موثق و معتبر اختصاص داده است،

سعید از پیروان "که ی رجال معتبر شیعه دانسته و گفته است کشی روایتی را نقل نموده دال بر اینجمله

اش ابوسعید مسبب بن حزن که کنیه"نویسد: پدرش وی در ادامه می 2"ه است.علی بن حسین )ع( بود

 3امیرالمومنین علیه السالم را وصی خود قرار داد. بود،

ها را گمان احادیثی که ابن المسیب از ابوهریره روایت کرده بیش از حدی است که بتوان آنبی

لم او بوده و هیچ یک از صفحات کتب ترین شاگرد و وارث عبرشمرد. زیرا ابن المسیب معروف

که فقط صحیح بخاری در صد و باشد و از لحاظ دلیل کافی است اینحدیث از حدیث او خالی نمی

بیست و شش جای صحیحش حدیث او را به روایت از ابوهریره آورده و صحیح و مسلم نیز بیش از 

 این مقدار از این احادیث را در خود جای داده است.

 دهدبدین، گواهی با ارزش و پرمحتوایی را ارائه میالعازین

زیرا با سندی که به علی ابن  برد،کشی شرح حال سعید بن المسیب را با اثر بسیار مهمی به پایان می

سعید بن المسیب داناترین مردم است "روایت کرده که گفت: رسد،الحسین زین العابدین )رض( می

 4"رین مردم زمان خودش است.تنسبت به آثار گذشته و بافهم

دیدیم که سعید خود را وقف حدیث ابوهریره نمود و در زمان حیات علی بن حسین )رض( حدیث 

کرد. بنابراین قول علی شامل حدیث ابوهریره نیز شده و اقراری است ضمنی به صحت از او نقل می

 چه سعید از ابوهریره )رض( نقل کرده است.آن

العابدین نگفت: سعید در صورتی که حدیث ابوهریره چرا زین رست است،پس آیا اگر حرف شما د

بود؟ و چرا نگفت: سعید اگر سادگی که حقیقت ابوهریره را از او کرد، داناترین مردم میرا روایت نمی

که چرا آمد؟ یا اینهای زمان خودش به حساب میترین انسانفهمیده کرده است را نداشت، پنهان

نافرمانی ـ که او را وادار کرد تا نصیحت امیرالمومنین را به گوش فراموشی سپرده و با دختر  نگفت: اگر

ترین مردم زمانش ابوهریره ازدواج کند و حدیث ابوهریره را روایت نماید ـ در او موجود نبود، با هوش

 گردید؟محسوب می

 شما بگویید و داوری کنید ای مردم!
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عتماد زیاد ابن المسیب به روایت ابوهریره است، قول امام شافعی است از جمله دالیلی که بیانگر ا

بینیم که می"خواهد دالیل قبول خبر واحد و حجت بودن آن را بیان کند که گفته است:جا که میآن

گوید: ابوسعید خدری به روایت از پیامبر راجع به صرافی به من خبر داد و حدیث او سعید در مدینه می

گوید: ابوهریره به روایت از پیامبر )ص( برایم حدیث کرد و روایت او رساند و میاثبات می سنتی را به

 کند.کند باز هم حدیثش سنتی را ثابت میسازد و از فردی غیر از آنان روایت میسنتی را ثابت می

 اج بالضماناهلل قضی ان الخرگوید: عایشه به من خبر داد که: ان رسولبینیم که میعروه را نیز می

 گیرد[]رسول خدا )ص( مقرر کرد که درآمد )شیئی( در برابر ضمانت آن شی به کسی تعلق می

نماید. همچنین عروه موارد زیاد دیگری را از طریق عایشه از پیامبر این خود نیز سنتی را ثابت می"

 1"داند.ها را به عنوان سنت ثابت، منشاء حالل و حرام مینماید و آنمی تروای

که ابوهریره ابن المسیب به حدیث ابوهریره، در زمینه حالل و حرام استناد کرده ولو این بر این اساس

است. بحث از عایشه  به ابوهریره به تنهایی آن را روایت نموده باشد و این خود دلیل بر اعتماد کامل او

در تثبیت سنن به معنی اعتماد که اصطالح شافعی هم به این خاطر به میان آمد تا دلیلی باشد بر این

ی حالل و حرام ها است و ضمنا فقها شرایط احادیث مورد استناد در زمینهبه آندر حالل و حرام کردن 

 گیرند.تر از شرایط احادیث دال بر فضایل در نظر میو عقاید را سخت

 گیردرا به عهده میالعابدین، سرپرستی نشر کتابی نادر از ابوهریره ای زینیکی از یاران مدینه

ی یاران یکی از آنان ابوالزناد عبداهلل بن ذکوان است که شخصی است موثق و طوسی او را از جمله

 2علی بن حسین )رض( به حساب آورده است.

را از ابوهریره روایت کرده و همتای ی مشهوری است که اعرج آنابوالزناد راوی همان نسخه

احادیث مندرج در آن است و جز ابوالزناد کسی آن را از اعرج  ی همام بن منبه و محتویصحیفه

اند. مانند امام مالک، ثوری، ابن روایت نکرده است. اما تعداد فراوانی از راویان آن را از ابوالزناد شنیده

جا احادیث  نیه، شعیب بن ابی حمزه و غیر آنان. امام بخاری هم در صحیحش در صد و چهل و پنجیعی

الذکر، تخریج نموده است و نیز تمامی صاحبان ورد اشاره را توسط شاگردان افراد فوقی منسخه

 اند. های حدیث احادیث آن را با ذکر سند آوردهکتاب
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 رازی بزرگ و غافلگیر کننده

فصل گذشته کال در بیان اثبات موثق و معتبر بودن ابوهریره بود از نگاه یاران و فرزندان امام علی و 

ی روایت ایشان از او و سکوت اقراریشان در مقابل شاگردانشان، آنانی که صدر اول، به قرینهشیعیان 

 اند. احادیث ابوهریره را دست به دست روایت کرده

اما رازی را که تا کنون مخفی نگاه داشته بودم، وقت آن رسیده است که آن را از دست ما دریافت 

بینیم در بخش اول از کتابش که آن را به هـ را می 942تولد نمایی و آن این است که ابن داود حلی م

افراد ممدوح مورد پسند اختصاص داده است، بحث ابوهریره را به میان کشیده و چنین 

ابوهریره، معروف و از اصحاب رسول خدا )ص( بوده و شیخ طوسی در  1عبداهلل"نویسد:می

 2الرجال از او یاد کرده است.کتاب

دار کردن ابوهریره و تکذیب او پیش از زمان ابن داود حلی شود که بدعت لکهم میبنابراین معلو

الحدید بود که این بدعت را ایجاد و شیعیان بعد از خودش را درگیر این وجود نداشته و این ابن ابی

 جنگ سخت نمود.

تمامی  همچنین روشن شد که نیامدن نام ابوهریره در چاپ فعلی کتاب منسوب به طوسی که شیخ

ن داود حلی بآید، دلیل بر این است که این کتاب بعد از ای عصور به حساب میطوایف شیعه در همه

 دستخوش تحریف و دستکاری گشته است.

 پس ای مردم عبرت بگیرید!

یافتگان بپیوندید. زبان را از راه و از راه پیمان شکنان برگردید و به راه روشن"عبرت بگیرید ای مردم 

زدن به سابقین در دین نگاه دارید و جزو کسانی نباشید که در روز قیامت به سبب دشمنی با طعنه 

ی یاران رسول شوند. زیرا کسانی که در روز قیامت مورد مخاصمهاصحاب رسول خدا )ص( هالک می

پیامبر قرار گیرند، هالک خواهند شد. ماجراهای گذشته را کنار بگذارید چون خداوند حکم خود را 

ی اعتقادی و عملی خود بکوشید و زبان خود را با هر ها صادر کرده است. در انجام وظیفهی آندرباره

ای که اعتنایی به دین ندارد، در کاری که به تو مربوط نیست رها مکن. چرا که خداوند اجر هیاهوکننده

 3گرداند.نیکان را ضایع نمی

 ای دوستداران امیرالمومنین و ذریتش )رض(!

آخرت خود حریص باشید، حب ابوهریره )رض( را در دل خود قرار دهید و در نمازهایتان برای  بر

اند و برای شما ثابت او دعا کنید. اینک برای شما ثابت گردید که امامانتان حدیث از او روایت کرده
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پیرو او ی پلیس او، منشیانش، بزرگان قبایلی که کردیم که سلحشوران علی )رض( فرماندهان اداره

اند و جز موضعی یارانش و تمامی شیعیان نخستین، حدیث از او روایت نموده و او را موثق دانسته بودند،

اند برای شما شایسته نیست. پس، از خواب غفلت بیدار شوید و از جهالت ناشی از که ایشان داشته

 کامیاب گردید! تعصب به خود آیید و راه اهانت کنندگان را رها کنید، باشد که موفق و
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 ی علویان و هاشمیان نسبت به تضعیف ابوهریرهسکوت همه

 گفتارپیش

فصل سابق برای بحث و بررسی سکوت اختیارکردن امیرالمومنین علی )رض( از جرح و تکذیب 

ابوهریره ترتیب داده شد، چیزی که از روایت یاران و سربازان علی اعم از صحابه و تابعین، از ابوهریره 

 شود.هایش و هکذا شیعیان صدور اول، از او، استنتاج میچنین از روایت فرزندان و نوهو هم

اند، دهیم که حدیث از ابوهریره روایت نکردهاما این فصل را به بیان سکوت کسانی اختصاص می

ش حدیث از فرزندان عقیل و جعفر دو برادر علی و پسران عموی طالبمانند برخی از ابنا و احفاد علی، 

عباس که سکوت اینان را هم از روی روایت شاگردانشان از ابوهریره و همچنین از روی دست به دست 

کردن حدیث او با استفاده از واسطه و منع نکردن این شاگردان از این روایت و دست به دست کردنها، 

 دریافتیم. 

که احدی از آنان سخن  دارد تا قاطعانه و بدون هیچ شک و تردیدی بگوییمامری که ما را وامی

 که علی ابوهریره را تکذیب نموده، دریافت نکرده است.مورد ادعای نظام و اسکافی را مبنی بر این

پس فرق این فصل با فصل گذشته در این است که افراد مورد اشاره در فصل سابق کسانی هستند که 

اند و روایت آنان سکوتشان را )از اقرار و یا آن را به کار برده خودشان حدیث ابوهریره را روایت کرده

و  نماید. اما افراد مورد بحث در این فصل حدیث ابوهریره را روایت نکردهبه ضعف ابوهریره( تایید می

اند، لکن سکوت اختیار کرده و با روایت حدیث ابوهریره و تداول آن از جانب آن را به کار نبرده

اند. و از محتوای این فصل به خوبی روشن ز این کار باز نداشتهشاگردانشان موافقت کرده و آنان را ا

که اهل حدیث استفاده کننده از مرویات ابوهریره، از هاشمیان و به ویژه از علویان دور  شد خواهد

اند تا بتوان گفت سخن مورد ادعا، به دست آنان نرسیده است، بلکه با خود ایشان بوده، برای آن نبوده

 اند.آوری نمودهعلوم آنان را دریافت و جمع شاگردی کرده و
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کنندگان از حدیث ابوهریره جا در موضع رد گفته شود که مصاحبت استفادهضما امکان ندارد در این

اند از علویان و بزرگان با فرزندان علی و روایت کنندگان از او، سپس با کسانی که آنان را درک کرده

دانند و از جمله سخن علی راجع به تکذیب ابوهریره چه میهر آن شود که آنانشیعه، موجب این نمی

کند و به روایت از او را به این شاگردان منتقل کرده باشند. چرا که گاهی شاگرد استاد را همراهی می

 ی علم او دست پیدا کند.که بر همهشود. بدون اینمعروف می

رف چنانچه صحت داشته باشد، مانند جزئیات کننده نیست، چون این حاین چنین ردی وارد و قانع

که بالغ مهمی است که متضمن انذار و هشدار است نسبت به خطری جدی و بل علوم و اخبار نیست،

بزرگ که به زعم ایشان ابوهریره )حاشا از او( مرتکب آن شده است. سپس آنان همچون حامالن علم 

هایی پشت سر هم که آشکارا حدیث ابوهریره جانب گروهعلی از فرزندان و شیعیان او بارها و بارها از 

شوند اما هیچ وقت علیه آنان به هیجان کنند، تحریک میرا دست به دست کرده و به آن استناد می

شود شود تا سخن مهم علی را به آنان تذکر دهند. آیا این دلیل نمیی این نمینیامده و ذهنشان آماده

ی یک اجماع سکوتی نیست برای رو کردن این سخن جعل ا این به مثابهبرای صاحبان عقل و خرد؟ آی

شده بر زبان امام علی )رض(؟ همچنین آیا ناآگاهی آنان را نسبت به اتهاماتی که در باب طرفداری از 

 سازد؟روشن نمیمعاویه در ایام فتنه، به ابوهریره زدند، 

استاد به معنی ضایع شدن کل علم استاد ی علم ی یک شاگرد به همهاز سوی دیگر، عدم احاطه

آوری روایات این استاد از جانب تعداد زیادی از دیگر شاگردان استاد به کمال چون جمع نیست.

های علی و رسد و از جمع بین این فصل و فصل گذشته، جمع کثیر و قابل توجهی از فرزندان و نوهمی

ال غفلت از سخنان مهمی که بر زبان علی جاری شده پیوندد که احتماصحاب شاگرد برای او به هم می

خواهد عینک تاریک را در رسد و هر کس قلبش از تپش افتاده و یا نمیاست، غیر ممکن به نظر می

فضای غبارآلود از روی چشمانش بردارد، چنین کسی اگر کاغذی مبنی بر توثیق و معتبر دانستن 

اختیارش قرار دهیم و با دست خود آن را لمس کند، ابوهریره را با مهر و امضای علی )رض( در 

 سازد. ای از آن نبرده و او را قانع نمیبهره

ورزند، در این صورت باید حال اگر تایید کنندگان این سخن منسوب به علی، بر نظر خود اصرار می

 اند ـ را توجیه و تفسیر نمایند!سبب مخالفت این بزرگان ـ که به حب علی معروف شده

همچنین در فصل گذشته روایت و سکوت علی بن حسین و دو پسرش عمر و محمد و نیز روایت و 

سکوت جعفر بن محمد و ابن الحنفیه و پسرش حسن و محمد بن عبداهلل بن حسن المثنی را ثابت 

ی مورد قبول شیعه مانند نمودیم و در فصل مربوط به توثیق ابوهریره از روایت و سکوت صحابه

 جابر و ابن عباس یاد کردیم. ابوایوب،
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بدین سبب افراد باقی مانده از فرزندان علی، بستگان ابوطالب و عباسیان، این فصل را به خود 

باشند مانند کشیم که در حکم آنان میاختصاص خواهند داد. سپس بحث کسانی را پیش می

اند اما طبقاتی که علی را درک نکرده طرفدارانشان از یاران علی خواه از صحابه باشند یا از تابعین، یا از

 اند.آورده به دستعلم او را 

بر این اساس در ابتدا سکوت حسن و حسین )رض( را توضیح خواهیم داد و سپس به ترتیب از 

سکوت ذریت آن دو بزرگوار و بعدا از سکوت فرزندان محمد بن علی و عمر بن علی و نیز از سکوت 

ی سکوت فرزندان عقیل و جعفر درباره همچنینولتشان وفات یافتند و عباسیانی که پیش از تشکیل د

ی محکمی هانئ خواهرش و پس از آن راجع به سکوت یاران علی و کسانی که رابطهبرادران علی و ام 

ی سکوت ی ابورافع و معروف بن خربوز که شیعه بودند و نیز دربارهبا هاشمیان داشتند؛ مانند خانواده

 ا آن ارتباط نداشتند و به تشیع هم معروف نبودند بحث خواهیم کرد.کسانی که ب

و سکت جمیع   فهم اطبقو اسکتا و عف لسانهم 
 الها شمیین یکمل

]پس آنان سکوت اختیار نموده و زبان خود را )از زدن تهمت دروغ به ابوهریره( پاک نگاه داشتند و 

 ی هاشمیان بر مطلب مهر تایید نهاد[سکوت همه

 ابوهریرهخدشه دار کردن سیمای اری حسن و حسین )رض( ازخودد

اما هرگز آنان را  اند،حسن یاران بسیاری در میان راویانش دارد که حدیث ابوهریره را روایت نموده

هایی از دید حلقهشد و میاست و گاهی از کنار مسجد جدش پیامبر )ص(  رد می از این کار باز نداشته

 کند.نویسند، اما او از این کار جلوگیری نمیشنوند و مینشسته و احادیثش را می شاگردان پیرامون او

 اصحاب حسن

توان به محمد بن سیرین امام وقت خود، عکرمه موالی ابن عباس و ابو مجلز الحق از یاران حسن می

 اشاره کرد.  بن حمید،

 اصحاب حسین

 توان افراد زیر را نام برد:از اصحاب حسین نیز می

 روایت کرده است.  2و ابوهریره 1ـ سنان بن ابی سنان دؤلی که از حسین

                                                           
1ق 7ج 727الجرح و التعدیل ص  - 1  

81ص  2و مسلم ج  130ص ،2بخاری ج - 2  
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 1ـ بشر بن غالب اسدی که از هر دو روایت نموده است.

 2ـ عامر شعبی

روایت کرده و در او نوعی  3ـ و باالخره شاعر معروف فرزدق بن غالب تمیمی که حدیث از ابوهریره

وجود داشت( بود و حب واضحی در اشعار و ابیاتی که در از تشیع )با مضمونی که آن زمان برای تشیع 

حضور حسین به ویژه در اشعاری که هنگام مالقات با او در حین خروج از مکه و حرکت به سوی 

 4شود.عراق، سروده بود، دیده می

 سکوت فرزندان حسن و حسین )رض(:

 اند:ایشان بودهنوادگان برخی از محدثین که شاگرد 

 توان به افراد زیر اشاره کرد:از نسل حسن می

 5طالب و از یارانش عبدالرحمن بن ابی الموالـ زید پسر حسن بن علی بن ابی

ذئب، محمد بن اسحاق، مالک، ابن ـ پسرش حسن بن زید و از یارانش محمد بن عبدالرحمن بن ابی

 6ابی الزناد و وکیع

 طالب.دختر عقیل بن ابی طالب و مادرش رملهـ محمد بن عمرو بن حسن بن علی بن ابی

شود که سعد بن ابراهیم بن عبدالرحمن بن عوف احادیث فراوانی از محمد بن عمرو اضافه می

 7روایت کرده است.

طالب )رض( و مادرش فاطمه دختر حسین بن ـ عبداهلل پسر حسن المثنی بن الحسن بن علی بن ابی

 اند.ودهعلی. که مالک و ثوری نیز حدیث از عبداهلل روایت نم

 توان افراد زیر را نام برد:از نسل حسین نیز می

افتخار شاگردی او را  8طالب که عبداهلل بن المبارکـ حسین پسر علی پسر حسین بن علی بن ابی

 داشته است.

 9ـ عبداهلل بن علی بن الحسین بن علی که موسی بن عقبه از او روایت کرده است.

                                                           
1ق 1ج 898الجرح و التعدیل ص  - 1  

842ص  7التهذیب ج - 2  

7ق 8ج 18الجرح و التعدیل ص  - 3  

ی ابوالفرج اصفهانی آمده است.در کتاب االغانی نوشته - 4  

409ص  8التهذیب ج - 5  

721ص  7ج ،همان - 6  
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 که محمد بن اسحاق از او روایت کرده است.ـ عمر پسر علی بن الحسین بن علی 

 ـ زید بن علی بن الحسین بن علی، استاد زهری، اعمش و شعبه.

 ـ پسرش حسین بن زید بن علی بن الحسین استاد دراوردی و ابومصعب زهری راوی موطا امام مالک.

 از پسران جعفر صادق:

الب که دو استاد بخاری: ابراهیم بن طـ محمد بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی

المنذر الحزامی و یعقوب بن حمید بن کاسب و نیز استاد مسلم: محمد بن ابو عمر العدنی، با او همدمی 

 اند.و مصاحبت داشته

 اند.ـ اسحاق بن جعفر بن علی که ابراهیم بن المنذر و یعقوب بن حمید بن کاسب از او روایت کرده

مد که نصر بن علی الجهضمی و سلمه بن شبیب و بعضی از اساتید بخاری از او ـ علی بن جعفر بن مح

 اند.روایت کرده

 ـ و باالخره علی پسر عمر پسر حسین بن علی استاد یزید بن عبداهلل بن الهاد.

کثرت روایت این ید ابوهریره را در صحیحین بخاری و مسلم مورد بررسی قرار دهد،نهر کس اسا

یابد و نیز متوجه اند را به واضحی در میروایت کرده سن و حسین و ذریت آن دو،راویانی که از ح

ی شود و ما قصد ایجاز داشتیم وگرنه ذکر شمارهی اساتید صحیحین میکثرت ورود نام آنان در زمره

صفحات مشتمل بر روایت حدیث ابوهریره از جانب آنان و هکذا بیان و تعیین صفحات محتوی روایت 

کاری است آسان و قابل دسترسی. چون این روایات از علویانی که از ذکر نامشان خودداری شد،آنان 

 اند.یا در صحیحین یا در سنن اربعه و یا در مسند امام احمد درج گردیده

 محمدیان و عمریان و بیان سکوت آنان

فصل سابق آوردیم.  خود محمد بن حنفیه مستقیما حدیث از ابوهریره روایت کرده و روایت او را در

گونه کند سکوت اختیار کرده و هیچلکن پسرانش وقتی دیدند پدرشان حدیث از ابوهریره روایت می

 طعنه و تجریحی نسبت به ابوهریره از خود نشان ندادند.

 توان به افراد زیر اشاره کرد:ابنای محمد می زا

 اند.ار از او روایت کردهطالب که زهری و عمرو بن دینـ عبد بن محمد بن علی بن ابی

 طالب که محمد بن اسحاق از او روایت کرده است.ـ ابراهیم بن محمد بن علی بن ابی

 توان افراد زیر را نام برد:های علوی نیز میاز عمری

 طالب که محمد بن اسحاق،طالب، مادرش اسماء بنت عقیل بن ابیـ محمد بن عمر بن علی بن ابی

 ر سعید انصاری از او روایت کرده است.ابن جریح و یحیی پس
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طالب که مادرش خدیجه دختر علی بن حسین ـ پسرش عبداهلل بن محمد بن عمر بن علی بن ابی

 اند.)رض( است و دراوردی و ابن المبارک از او روایت کرده

او  المبارک و ابویوسف قاضی شاگرد ابوحنیفه ازکه ابنـ پسر دیگرش عبیداهلل بن محمد بن عمر،

 اند.روایت نموده

 روایت این همکاران از ابوهریره در صحیحین مسلم و بخاری آمده است.

 سکوت ام هانی )رض(

 آفرین بر ام هانی ـ همچنان که پیامبر )ص( نیز روز فتح مکه او را تحسین کرد.

اد به ام هانی دختر ابوطالب و خواهر علی است. از شاگردان روایت کننده از ابوهریره، این افر

 :هانی برخاستندشاگردی ام

کریب موالی ابن عباس، یزید ابومره موالی عقیل، ابوصالح، یحیی بن جعده بن هبیره، پسر پسرش ـ

 شعبی، عطاء، مجاهد و عروه ابن الزبیر.

 پرهیزندعقیلیان هم از تجریح ابوهریره می

یارانش را که از مشاهیر راویان طالب شخصا از طعنه زدن بر ابوهریره اجتناب کرد و عقیل بن ابی

ابوهریره بودند مانند حسن بصری، عطاء بن ابی رباح و ابوالسمان از روایت حدیث ابوهریره، باز 

 نداشت. 

طالب به روایت حدیث شهرت پیدا کرد و اش عبداهلل بن محمد بن عقیل بن ابیبعد از خودش نوه

اندر کاران حدیث ابوهریره ی زیادی از دستهطالب بود و عدری دختر علی بن ابیغمادرش زینب ص

 مانند ابن جریح، زائده، ثوری و شریک به مقام شاگردی و مصاحبت او دست یافتند.

 ها بر سکوت همداستان شدندجعفری

طالب )رض( که مادرش اسماء دختر عمیس بود، زنی که بعدا همسر اول آنان عبداهلل بن جعفر بن ابی

علی عبداهلل را بعد از کشته شدن پدرش در جنگ موته که در زمان پیامبر )ص( طالب شد. علی بن ابی

که بزرگ شد و باالخره در جنگ به وقوع پیوست با فرزندان خودش تربیت و سرپرستی کرد تا این

صفین یکی از فرماندهان جنگ بود و به عنوان عضوی از اعضای اهل حل و عقد )خبرگان طرف 

 د.مشاوره( علی پذیرفته ش

کردند، عروه بن الزبیر و یکی از استفاده یکی از شاگردان عبداهلل که حدیث ابوهریره را روایت می

 ی عادل عصر امویان بود.کنندگان از حدیث ابوهریره عمر بن عبدالعزیز خلیفه
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 اند.طالب، اعرج و زهری حدیث از او روایت کردهسپس پسرش معاویه بن عبداهلل بن جعفر بن ابی

بحث فراوانی ، وجود  رسد به ابوهریرهتا می ها در اسانید صحیح مسلم و صحیح بخاریی اینمهاز ه

 دارد. 

 گیرندها نیز همین رویه را در پیش میعباسی

 از جمله عبداهلل ابن عباس بن عبدالمطلب که روایت او را از ابوهریره در فصل سابق بیان کردیم.

طالب )رض( او را امیر مدینه ساخت. ب صحابی که علی بن ابیهمچنین قثم بن العباس بن عبدالمطل

ی روایت کنندگان و ر شیری حسین بن علی است ابو اسحاق سبیعی که از جملهاداین شخص که بر

کاربران حدیث ابوهریره است، حدیث او را روایت کرده است. کثیر بن العباس بن عبدالمطلب هم از 

 اند.حدیث او را روایت کرده ی آنان است که اعرج و زهریجمله

عبیداهلل بن عباس بن عبدالمطلب کسی که علی او را امیر یمن ساخت و سلیمان بن یسار، عطاء بن 

 اند.ها حدیث ابوهریره را روایت کردهی ایناند و همهرباح و ابن سیرین حدیث از او روایت نمودهابی

توان افراد زیر نامبرده، می تعبیری از میان فرزندان روات و بههای ااین از ابنای عباس و اما از میان نوه

 را نام برد.

 اند.ـ علی بن عبداهلل بن عباس که حدیث او را زهری و منصور بن المعتمر روایت کرده

 است. ـ عبداهلل بن عبیداهلل بن عباس که یحیی بن سعید انصاری حدیث از او روایت کرده

 اند.ابن جریح و ایوب سختیانی حدیث از او روایت کرده ـ عباس بن عبیداهلل بن عباس،

 اند.ثوری و شریک از او روایت کردهـ داود بن علی بن عبداهلل بن عباس که اوزاعی، ابن جریح،

اند در اسناد صحیحین بخاری و ی راویانی که از این عباسیان روایت کردهقابل ذکر است که نام همه

 د، آمده است. رسمسلم تا به ابوهریره می

 دار کردن ابوهریرهسکوت یاران صحابی علی نسبت به جریحه

گونه جرح و لومی نسبت به اند و در عین حال هیچالذکرهمگی صحابه و از یاران علی بودهافراد ذیل

 اند:ابوهریره اظهار نداشته

 ویوب.ـ جابر و ابوسعید خدری که در فصل گذشته از آنان یاد کردیم و همچنین است اب

ابوهریره از جمله سعید بن المسیب، ابو ادریس خوالنی،  ای از رواتوذر غفاری )رض( که عدهـ اب

 اند.عبید بن عمیر و ابو عثمان نهدی همنشین او بوده و حدیث از او روایت کرده
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دی از ـ عمار بن یاسر )رض( که در جنگ صفین همراه علی بود و در همین جنگ کشته شد و تعدا

حدیث ابوهریره مانند حسن بصری و منصور بن راشد موالی عمار بن یاسر، حدیث او را روایت  روات

 اند.کرده

ـ سلمان فارسی )رض( که از یاران ابوهریره تابعی بزرگوار عبدالرحمن بن مل ابوعثمان نهدی 

 اند.حدیث از او روایت کرده

خوالنی و ابوالشعثاء حدیث از او روایت  ـ حذیفه بن الیمان )رض( که از یاران ابوهریره: ابوادریس

 اند.کرده

ـ جریر بن عبداهلل بجلی کوفی )رض( امیر بجیله در دو عصر جاهلیت و اسالم که از یاران ابوهریره 

 اند.اش ابوزرعه بن عمرو بن جریر و شعبی حدیث از او روایت کردهنوه

که از یاران ابوهریره سلیمان بن یسار و ـ مقداد بن اسود )رض( یکی از بارزترین یاران صحابی علی 

 اند.عمیر بن اسحاق موالی بنی هاشم حدیث از او روایت کرده

ـ سهل بن سعید ساعدی )رض( که زیاد عمر کرد  و اخبار او راجع به حزن و اندوه وی برای حسین 

وهریره ابن شهاب اندرکاران حدیث ابباشند و از یاران ابوهریره ابو حازم اشجعی و از دستمعروف می

 اند.زهری حدیث از او روایت کرده

ی جوان که ـ از صحابه از وزرای علی ابوالطفیل عامر بن واثله لیثی )رض( است یکی از صحابه

همراه امیرالمومنین علی )ع( بود و حدیث از او روایت کرد و جزو شیعیان و پیروان او بود و نسبت به "

سازد. سپس با نیاز میز شهرتی برخوردار بود که ما را از ذکر او بیعلی در جایگاهی قرار دادشت و ا

مختار بن ابوعبید در خونخواهی حسین قیام کرد و با مختار تا جایی پیش رفت که شهید شد اما مختار 

 1"نجات یافت و پس از آن هم به حیات ادامه داد.

ها حدیث ابوهریره از کسانی که نام آناندرکاران و ناشران از روایت کنندگان از ابوالطفیل از دست

توان به قتاده بن دعامه رسد به ابوهریره آمده است، میدر اسناد صحیحین بخاری و مسلم تا می

 السدوسی، سعید بن ایاس جریری، زهری، ابوالزبیر مکی، عکرمه بن خالد مخزونی و عمرو بن دینار،

 اشاره کرد.

چه به او نسبت داده شده تا برائت و پاکی زبان علی را از آنآری این قراین نیز روی هم جمع شده 

که همچنان که شعبی )رح( اند اساسی ندارد، بلاعالم نموده و تاکید کنند که ـ بحمداهلل ـ آنچه گفته

آن اندازه که بر زبان علی )رض( دروغ ساخته شده بر زبان هیچ احدی از امت "اظهار کرده است 

 2".اسالمی بسته نشده است

                                                           
142ص  12 االغانی، ابوالفرج اصفهانی ج - 1  
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 انتقاد بر ابوهریره

 رد برخی از احادیث ابوهریره از جانب نخعی و حنفیه:

که او خورد و آن اینعمل غریبی از تابعی و فقیه بزرگ ابراهیم بن یزید نخعی کوفی به چشم می

کرده است. و چون ابوحنیفه می دهای فقهی مخالف بوده ربرخی از احادیث ابوهریره را که با قیاس

بینیم خود امام ابوحنیفه و برخی از فراوانی به مرویات حماد بن ابی سلیمان از نخعی، داشته میاعتماد 

 اند.یارانش از نخعی پیروی کرده و بعضی از احادیث ابوهریره را رد کرده

لذا این اقدام نخعی و ابوحنیفه به عنوان مستمسکی از جانب منتقدان ابوهریره مورد استفاده قرار 

. زیرا به ظاهر آن اکتفا کرده و با آن طبل زده و در صرنا دمیدند و سر و صداهای زیادی به گرفته است

 راه انداختند. تا جایی که در دل مردمان مخلصی هم شک ایجاد نمودند.

دهیم و بدینسان بطالن شاءاهلل ـ این موضوع را به طور مفصل مورد بحث قرار میبر این اساس ما ـ ان

 نماییم.را روشن میی مکاران حیله

 1"ساختند.گرفتند و برخی را نیز رها میبرخی از احادیث ابوهریره را به کار می"نخعی گفته است:

کردند و لذا اندرکاران علم حدیث در احادیث ابوهریره چیزی احساس میدست"همچنین گفته است:

کرد یا وزخ و بهشت بحث میکردند، مگر احادیثی که راجع به احوال دی احادیثش عمل نمیبه همه

که در باب تشویق بر عمل صالح بود و یا در مورد جلوگیری از کار بدی رسیده بود که در قرآن هم این

 2"وجود داشت.

خودش سبب جدایی انداختن در میان احادیث ابوهریره را توضیح داده و ادعانموده که  نخعی

ری ساخته تا بتوانند هر حدیث ابوهریره ـ که با قیاس ابوهریره فقیه نبوده است. همین ادعا حنفیه را ج

هر یک از روایات ابوهریره که موافق قیاس است به "باشد ـ را رد نموده و بگویند: داشته جلی مخالفت
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نظران( آن را بپذیرند به چه مخالف قیاس باشد در صورتی که امت )صاحبشود و هر آنآن عمل می

صحیح از نظر شرع بر روایت او مقدم است. البته در موضوعاتی که  شود وگرنه قیاسآن هم عمل می

سنت و اجماع  چون قیاس صحیح حجتی است که با قرآن،" "ها مسدود باشدی آنباب رای درباره

چه که از هر نظر مخالف قیاس صحیح باشد ـ به نظر آنان ـ مخالف کتاب، ثابت شده است. پس آن

  1باشد.سنت مشهور و اجماع می

ها از نظر جا این نصوص را تحلیل کرده و رای حافظان حدیث را در مورد آنبجا است در این

 :بگذرانیم

این )انتقاد نخعی از ابوهریره بی مورد "دارد که خشمگین امام ذهبی است و اعالم می مخالف اولین

برخوردار بودن از  مورد است چرا که مسلمانان از قدیم و جدید حدیث ابوهریره را به علتاست( بی

که امثال ابن عباس با او مودبانه رفتار کرده و گذشته از ایناند.حفظ، بزرگواری و اتقان حجت دانسته

و به همین سبب سخن او را به باد انتقاد  "فتوی بده ای ابوهریره."أفت یا اباهریره، یعنی:"گوید:می

 2"گرفتند.

 همچنین 3"و این سخن ابراهیم نخعی را رد نموده است. ابن عساکر هم از ابوهریره پشتیبانی کرده"

 4"مخالفند. جمهور با آنان"باشد و ابن کثیر تصریح کرده که کار کوفیان مردود می

نخعی به علت داشتن این دیدگاه، از بعضی از مخالفات خود با حدیث ابوهریره پرده  به هر حال

تواند در این ایت کرده با فقه مورد قبول نخعی میی فقهی که ابوهریره روبرداشته است. اما مقایسه

توان برای این کار به زمینه، برای داوری کردن به نفع یکی از آن دو طرف مرجع شناخته شود و می

 آوردن یک مثال اکتفا کرد:

 رد گوسفند تصریه شده بعد از فروش:

بعد از جمع شدن شیر زیاد حدیثی است از ابوهریره با مضمون رد گوسفندی که  یکی از این موارد

که مشتری یک صاع شود به شرط اینهایش بر اثر برخورداری از دوشیدن آن، فروخته میدر پستان

خرما را به عوض شیری که استفاده کرده است، به همراه گوسفند به مشتری برگرداند که این حدیث را 

ه که موافق مفاد حدیث است. این روایت نموده و به دنبال آن فتوایی از ابن عباس آورد 5بخاری

شیر در پستان گوسفند صَرْی یعنی حبس شده و برای "شود. بدین معنی که نامیده می "مصراه"گوسفند 
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کردن آن  نمایند و تصریه در اصل به معنی حبس آب و جمعچند روز از دوشیدن آن خودداری می

شود که شیر در هت محفله گفته میمحفله نیز همان گوسفند مصراه است. و بدین ج "آمده است.

 پستانش جمع شده است.

اند، مگر نخعی و به تبع او ابوحنیفه که آن را مخالف ن حدیث عمل کردهیجمهور فقها به مضمون ا

اند. اند. و به تعبیری آن را مخالف مبادی عامه و اصول مقرر در شریعت دانستهقیاس دانسته و رد کرده

لف قیاس عام که عبارت است از عمل به مبادی و قواعد شریعت، تلقی بدین معنی که آن را مخا

ی اصلی از اصول قلمداد گردیده و به اند. لکن حقیقت این است که هرگاه نص ثابت شد به مثابهکرده

 شود.که مخالف قیاس و اصول است، ردّ نمیصرف ظن به این

فر بن هذیل که از اکابر یاران ابوحنیفه چنین پیداست که این موضوع برای امام قاضی ابویوسف و ز

 اند.باشند روشن و واضح بوده و لذا رای او و نخعی را رد نموده و به حدیث عمل کردهمی

جمهور اهل علم به ظاهر این حدیث عمل کرده و ابن مسعود و ابوهریره طبق "ابن حجر گفته است 

دا با آنان از در مخالفت درآیند. همچنین که هیچ یک از یاران رسول خاند بدون اینآن فتوی داده

اند. بدون تفاوت قائل شدن میان ی بیشماری از تابعین و نسل بعد از آنان نیز با این مسئله موافق بودهعده

که خرما از خرمای منطقه باشد یا خارج از منطقه وارد که شیر دوشیده شده زیاد باشد یا کم و یا ایناین

 شده باشد.

اند: حیوان اند. حنفیه گفتهه در اصل مسئله و دیگران هم در فروع آن به مخالفت برخاستهاکثر حنفی"

شود و دادن صاع خرما هم الزم نیست و از میان آنان زفر به خریداری شده با عیب تصریه رد نمی

یان ی خرما که گفته است خریدار در ممخالفت ایستاده و رای جمهور را پذیرفته است. مگر در مسئله

 رد یک صاع خرما و یا نیم صاع گندم مختار خواهد بود.

اند الزم نیست که آنان گفتهاند. جز اینابن ابی لیلی و ابو یوسف نیز در روایتی با جمهور موافق بوده"

تواند به جای که مشتری میحتما یک صاع خرما به جای شیر استفاده شده با گوسفند مسترد گردد. بل

ا هم به فروشنده برگرداند. در روایتی از امام مالک و برخی شافعیه نیز همین رای آمده خرما قیمت آن ر

اند به جای شیر باید از قوت منطقه به فروشنده پرداخت همچنان که در زکات فطر نیز این لکن گفته

 کار الزم است.

غیر آن رضایت دادند که اگر بایع و مشتری به غیر خرما از قوت یا بغوی نقل کرده است که در این"

در این مسئله علما با هم متفق  علما وجود ندارد. اما ابن کج گفته استکافی است، خالفی در میان 

مبنی  نیستند و ماوردی دو رای را در صورتی که مشتری از پیدا کردن خرما عاجز ماند نقل کرده است،

ترین کشوری که خرما را از با نرخ نزدیکپردازد و یا جا میکه آیا قیمت خرما را با نرخ آنبر این

 اند.سازند که حنابله رای دوم را پذیرفتهجا وارد میآن



 
 

814  

 اند:های گوناگون از عمل به حدیث مصراه خودداری کردهه با بهانهیفحن"

اند چون که روایت ابوهریره است، مخدوش دانسته و گفتهبرخی از آنان حدیث را به دلیل این

توان به حدیثی از او که ی ابن مسعود و غیر او از فقهای صحابه نرسیده است، نمیرجهابوهریره به د

ی آن آزار داده اش خود را با ارائهمخالف قیاس جلی باشد، عمل کرد و این حرفی است که گوینده

ره و سازد و خود ابوحنیفه قیاس جلی را به خاطر روایت ابوهرینیاز میاست و نقل آن ما را از ردش بی

ی وضو با نبیذ خرما و یا تجدید وضو از قهقهه در نماز و غیر امثال او ترک نموده است. مانند مسئله

ها. و به نظرم به خاطر این نکته است که بخاری حدیث ابن مسعود را به دنبال حدیث ابوهریره این

اده است و در صورتی که که ابن مسعود هم به مطابق حدیث ابوهریره فتوی دآورده برای اشاره به این

 "کرد.ابن مسعود در این مسئله با قیاس جلی مخالفت نمی ،بودحدیث ابوهریره در این مورد ثابت نمی

باید گفت که ابوهریره به تنهایی این حدیث را روایت نکرده است. بلکه  "افزاید:سپس ابن حجر می

ز آن را از طریق دیگری از ابن عمر روایت نموده و طبرانی نی روایتابوداود آن را از حدیث ابن عمر 

کرده و هکذا بیهقی در خالفیات آن را از  روایتنموده است. همچنین ابویعلی آن را از حدیث انس 

 حدیث عمرو بن المزنی و احمد از روایت مردی از صحابه که نام برده نشده، روایت نموده است. 

صحت و ثبوتش مورد اجماع است و کسی که آن ابن عبدالبر گفته است این حدیث از نظر عقل، "

 "اساسی استناد نموده است.را نپذیرفته به دالیل بی

ها، همراه با پاسخ آن اند،سپس ابن حجر علتهایی را که آنان برای رد این حدیث ابوهریره تراشیده

اصول مورد  هرگاه حدیثی ثابت شد به عنوان اصلی از"آورده و از سمعانی نقل کرده که گفته است:

قبول واقع شده و نیازمند آن نیست که با اصلی دیگر تطبیق داده شود. زیرا اگر با آن موافق باشد که 

ها را رد کرد، چرا که اگر چنین توان هیچ کدام از آنهیچ، اما اگر مخالف آن باشد در این صورت نمی

 1"باشد.میایم و این عمل به اتفاق مردود کنیم حدیثی را با قیاس رد کرده

 نماید که این حدیث مخالف قیاس نیست. ابن حجر با هشت دلیل قوی اثبات می گاهآن

ی بیان مطلب بر آمده است که حقیر از ذکر این شیخ در این زمینه داد سخن داده و خوب از عهده

 دالیل و کالم ارزشمند دیگری که در اثنای نقول سابق وجود داشت به خاطر وجود اصطالحات و

رسد، ی غیر متخصص در این فنون، دشوار به نظر میمباحث فقهی و اصولی که درک آن برای خواننده

 خودداری کردم.
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این سخن سخنی "احمد محمد شاکر، کالم ابن حجر را پسندیده و آن را چنین توصیف کرده است:

ابوهریره را به خود ی نقد ادبی بر سخن کسانی که جرات تعدی به است بسیار بلیغ و عالی در زمینه

 1"اند.داده

ابن همام  چون 2"از نگاه محققین حنفیه رد شده است."به این ترتیب عاری ساختن ابوهریره از فقه 

 721، ص 7شارح این کتاب ابن امیر الحاج، ج"و  "ابوهریره فقیه است"در کتاب التحریر گفته است:

ه و در عصر صحابه فتوی داده است در حالی ابوهریره چیزی از شرایط اجتهاد کم نداشت"گفته است:

 3"کرد.که در عصر اصحاب به جز مجتهد کسی فتوی صادر نمی

های محمد بن حسن فرد مجموع علمای حنفیه، بعد از صدر اول، جامع و شارح کتاب داناترین

اجالل هـ.ق، به بیان تعظیم و  410شیبانی از شاگردان ابوحنیفه، شمس االئمه سرخسی، متوفای سال 

ی ابوهریره از جانب حنفیه پرداخته و کالم بلیغی را بر زبان جاری ساخته که در آن به گونه

بخشی از ابوهریره تعریف کرده و حنفیه را از تهمت کاستن قدر و منزلت ابوهریره تبرئه نموده و مسرت

 که چنین باشد، شاید کسی گمان کند که این سخن ما توهین به ابوهریره است، معاذاهلل"گفته است:

ابوهریره کسی است "و نیز گفته است: 4"چون ابوهریره در عدالت، حفظ و ضبط حدیث پیشتاز است.

سپس در ادامه  "که احدی در عدالت و طول صحبت او با رسول خدا )ص( شک ندارد.

او ":کهکرده به این و او را توصیف 5"همچنین در حسن حفظ و ضبط او نیز کسی شک ندارد"گفت:

جزو کسانی است که به مصاحبت رسول خدا )ص( و " و او "به عدالت، ضبط و حفظ معروف است

 6"اند.شنیدن حدیث از او شهرت یافته

ی اصحاب رسول خدا دارای که ابوحنیفه گفته است: همهابوریه روایت کرده مبنی بر این چهاما آن

تثنا کرده است، این یک دروغ بیش نیست و ای و ابوهریره را هم اسباشند، به استثنای عدهعدالت می

الحدید آن را از اسکافی روایت کرده و هر احدی از ثقات آن را روایت نکرده است. بلکه فقط ابن ابی

 باشند.ها )از نظر روایت( ضعیف میدوی آن

واهند جور نخأم اجتهاد محض بوده و به هر حال مالبته هر چه باشد نخعی، ابو حنیفه و یارانش در مقا

اند و ت پاک، ایمان قوی و تعصب برای دفاع از شریعت برخوردار بودهاز نیدانیم که آنان زیرا می بود،

اند با این اجتهادات خود ابوهریره را متهم به دروغ کرده و یا از او بدگویی هیچ کدام از ایشان نخواسته

نکری تصمیم بگیرند ـ حاشا از ایشان ـ کند. چون آنان برتر از آنند که بر چنین گناه بزرگ و بدعت م
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زیرا آنان جزو امامانی هستند که مقتدای مردم بوده و از آنان تقلید به عمل آمده است. بلکه بیماری در 

دل کسانی قرار دارد که مقصود و کالم آنان را تحریف کرده است. زیرا ابوحنیفه اگر از یک سو 

. از طرفی دیگر بسیاری از احادیثش را روایت نموده است. برخی از احادیث ابوهریره را رد کرده است

و همچنین به مسند امام ابوحنیفه  1که ابویوسف آن را از او روایت کرده "کتاب االثار"برای نمونه به 

 که حصکفی آن را روایت نموده است، مراجعه شود.

 باوران انتقاد از طرف ضعیف

با هم تفاوت دارند به ویژه در مسائل مربوط به امور دینی بدان که مردم از لحاظ درک و فهم و آرا "

و غیبی، چون علم انسان در برابر علم و حکمت خداوند متعال ناچیز است و بدین خاطر آیات فراوانی 

های زیادی پندارند و در این زمینه کتابها را مشکل میدر قرآن هست که بسیاری از مردم فهم آن

ی زیادی از مردم احادیث فراوان ثابت شده از رسول خدا )ص( را دهتالیف شده است. همچنین ع

 "اند.ها را بزرگان صحابه و یا تعدای از آنان روایت کردهانگارند که برخی از آندشوار می

شود که دشوار و مشکل به نظر رسیدن نصی به معنی باطل بودن آن نص نیست و بدینسان معلوم می

اند بکله عمدا مشکل است به صورت اتفاقی در کتاب و سنت واقع نشده هاوجود نصوصی که ظاهر آن

هایی را برای تالش و ها را بیازماید و راهکه خداوند درون انساناند برای ایندر نظر گرفته شده

 2بر درجاتشان بیفزاید. ی آنهای علمی به روی علما بگشاید تا به وسیلهفعالیت

ور این امور غیبی و غریب عاجز مانده و لذا گفتند الزم است حدیث را خردان، عقلشان از تصاما کم

پذیرفته و  را ی تصورات عقل ناقص آنان قرار گرفت، آنچه در محدودهبر عقل عرضه کرد و هر آن

ش را به دروغ تصحیح دانستند و حدیثی را که از حدود تصورات عقلشان خارج بود، رها کرده و روای

 متهم ساختند.

تان عرضه کردن حدیث بر عقل، داستانی است قدیم که برخی از معتزلیان مردم را به آن داس"

اند و استاد اند و خاورشناسان نیز اخیرا آن را مطرح ساختهآوردهفراخوانده و عمال آن را به اجرا در

مثال ذکر  احمد امین )رح( در این مسئله از آنان تبعیت کرده و تعدادی از احادیث صحیح را به عنوان

 "باشند.کرده و به نظر وی عقال غیر قابل قبول می

پندارد تفاوت قایل پذیرد با حدیثی که آن را غریب میدر میان حدیثی که عقل آن را نمی"آنان 

اند. ها را انکار و تکذیب کرد، یکی دانستهکه باید به سرعت آناند و هر دو نوع حدیث را در ایننشده

پذیرد، ناشی از محال بودن آن است و در حدیثی که آن ل در حدیثی که آن را نمیکه حکم عقبا این

                                                           
102، 22، 72، 77اآلثار صص - 1  
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داند ناشی از عاجر ماندن از تصور آن است و میان این دو حدیث تفاوت بسیار زیاد را غریب می

 1"است.

اند و نیز از بدترین فریبی که از عقل ناقص هایی که مرتکب آن شدهترین جسارتاز زشتیکی 

اند. اما مشاهده یک نمونه از اند، این است که احادیث ابوهریره )رض( را تکذیب نمودهردهخود خو

سازد که انسان چگونه باید حدیث به خوبی روشن می اند،حقی که آن را از ابوهریره غریب پنداشته

یشه، کافی که غریب هم باشد و حدیث مگس در این باره برای اهل اندصحیح االسناد را بپذیرد ولو این

 است.

 حدیث مگس

: اذا وقع از ابوهریره )رض( که رسول خدا )ص( گفت"کرده  روایتبخاری 

الذباب فی اناء احدکم فلیغمسه کله ثم لیطرحه فان فی 

 2احد جناحیه شفاء وفی االخرداء"

خواهد یا ناچار است از محتوای کسی که می)های شما واقع شد از ظرفهر گاه مگس در یکی ]

ی مگس را در مایع فرو ببرد و سپس آن را دور اندازد، چرا که در یکی از ستقاده کند( باید همهظرف ا

 هایش )سبب( شفا و در دیگری سبب درد وجود دارد.[بال

و گستاخان به تکذیب آن مبادرت  ضعیف االیمانبه علت غرابتی که در حدیث وجود دارد، افراد 

بینیم در واقع که به تجزیه و تحلیل حدیث از نظر طبی بپردازیم ـ میاند در حالی که ـ قبل از اینورزیده

اند و به این ترتیب ابوهریره از انفراد خارج شده و راویان دیگری نیز غیر از ابوهریره آن را روایت کرده

 تر آنکه شایستهپیوندد. و سوگند به خدا این درآمدن به حالت متابعه نیست، بلمی 3به حالت متابعه

است که گفته شود غیر ابوهریره نیز توفیق نیل به مشارکت در اجر و شرف حمل این حدیث و تبلیغ آن 

اند. چون ابوهریره )رض( به تنهایی آن را روایت نکرده است. بلکه ابوسعید به امت را به دست آورده

حدیث شماره  چنان که در مسند امام احمدخدری نیز آن را از پیامبر )ص( روایت کرده است. آن

، با سند صحیح آمده است. 132، ص 7ج و سنن ابن  ماجه، 118ص  7( سنن النسائی، ج11702)

گفته، آن را روایت نموده  83، ص 2الزوائد، جهمچنین انس بن مالک، بر اساس آنچه هیتمی در مجمع

 شند.بای هیتمی بزار آن را روایت کرده و رجال آن رجال حدیث صحیح میاست. طبق گفته

                                                           
42ص السنته و مکانتها، - 1  

131ص  2صحیح بخاری، ج - 2  

طلح الحدیث ـ سیر مصیی شرکت داشته باشد )تاومتابعه در اصطالح علم مصطلح الحدیث این است که غیر راوی در روایت حدیث با ر  -719

"مترجم"محمد طحان(    
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توان به استاد شیخ محمد اند میی صحت این حدیث سخن گفتهاز کسانی که به بهترین شیوه درباره

ی آن، بحث السماحی اشاره نمود. زیرا او به طول مفصل راجع به طرق حدیث و آرای متقدمین درباره

های ب به نامی علمی بسیار مهمی را از دو نفر طبیاش یک مقالهکرده است. سپس در ضمن جوابیه

ی االزهر دکتر محمود کمال و دکتر محمد عبدالمنعم حسین آورده که آن را در جزء هفتم از مجله

منتشر ساختند و در آن موضوع اثبات حمل مواد ضد میکروب توسط مگس را  از  1823سال 

 اند.اند: دانشمندان غربی این مواد را در مگس کشف نمودهدانشمندان غرب نقل کرده و گفته

هال آلمان در سال  استاد دانشگاه "بریفلد"در منابع علمی آمده است که "گویند:این دو پزشک می

ها را امپوزا های قارچی است که او آندریافت که مگس خانگی مبتال به انگلی از جنس انگل 1321

های محتوی ولی چربی داخل شکم مگس به صورت سلها در الیهموسکی نامید.... او گفت: این انگل

شکل بوده و سپس در جهت طول تغییر شکل داده  ها در ابتدا دایرهکنند. آنآنزیمی خاص زندگی می

های تنفسی یا از میان مفاصل بطنی از شکم خارج و در بیرون جسم مگس قرار و از راه سوراخ

ری که امکان انفجار سلول به مقدا هاانگل را بازی کرده و تخم انگلگیرند. این فرایند نقش تناسلی می

ها به سوی خارج آزاد را فراهم سازند در داخل سلول تجمع نموده و بدینسان سلول باز شده و تخم

ها بر اثر ی که تخماپذیرد به گونهشوند و این انفجار و رهاسازی با نیروی دفع شدیدی انجام میمی

شوند. همواره در متر، دور رانده میسانتی 7 منفجر شدن سلول و فوران مایع داخل آن به مقدار تقریبی

های مستطیل ها وجود دارد. سر سلولپیرامون مگس مرده و رها شده بر شیشه، میدانی از تخم این انگل

شود پیرامون شکم و پشت )بخش سوم و نهایی مگس( قرار دارد و ها از آن خارج میشکلی که تخم

ی پرواز گردد، نشیند تا توازن خود را حفظ کرده و آمادهاین قسمت از مگس هنگامی که بر جایی می

شود و انفجار سلول ـ همچنان که گفته شد ـ پس از باال رفتن فشار مایع داخل همواره بلندنگاه داشته می

 پیوندد.سلول مستطیل شکل به مقدار معینی، به وقوع می

باشد و د پیرامون سلول مستطیل شکل میای زائد از مایع موجوین فرایند گاهی ناشی از وجود قطره"ا

شود. همچنان که استاد ها مقداری از سیتوپالزم از انگل خارج میدر هنگام انفجار همراه با مایع و تخم

های قارچی، این انگل ـ گفته است: 1142شناسی در سال النگیرون ـ بزرگترین استاد در دانش انگل

کنند و های بدن مگس، زندگی میدایره شکل در داخل بافت هاییهمچنان که گفتیم، به صورت سلول

نمایند، در حدی که اجزای حامل بیماری حشره را تجزیه کرده و آن هایی قوی از خود ترشح میآنزیم

 سازند.را ذوب می

آرنشتین و کوک از انگلستان و رولیوس سویسی توانستند  (1142-1120های )از سویی یگر در سال

های موجود در مگس استخراج نمایند که این آنتی بیوتیک را به نام جافاسین از همان انگلنوعی آنتی 

های های گرم منفی و گرم مثبت و همچنین باکتریهای مختلفی را از جمله باکتریبیوتیک باکتری
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کورتیس، هیمینگ، دانشمندانی چون بریان، 1143کشد. در سال بیماری دیسانتری و تیفوئید را می

های قارچی که در مگس جیفریس و ماکجوان از انگلستان آنتی بیوتیکی به نام کلوتیزین را از انگل

تولید گذارد،های دیسانتری و تیفوئید تاثیر میهای گرم منفی از جمله باکتریزید و بر باکتریمی

 کردند.

ویس آنتی بیوتیکی کوکس و فامر از انگلستان، گرمان، روث اتلنجر و بالتنر از س 1141در سال 

کنند تولید کردند که تاثیر زیادی بر های قارچی که در مگس زندگی میموسوم به انیاتین از خود انگل

های دیگر از جمله باکتری های گرم مثبت و گرم منفی و همچنین بر برخی از انگلروی باکتری

 دارد. تیفوئید و کولیرا، دیسانتری،

اند ولی تنها به یک دلیل از عجایب علمی به ر پزشکی به کار برده نشدهها هنوز دین آنتی بیوتیک"ا

که اگر به مقدار زیادی داخل جسم شوند باعث به وجود آمدن مشکالت زیادی روند و آن اینشمار می

گردند در حالی که از قدرت بسیار باالیی برخوردار بوده و قدرتشان از قدرت ی بیماری میدر زمینه

های گوناگون بیشتر است و مقدار بسیار کمی از های مورد استعمال در عالج بیماریبیوتیکتمامی آنتی

دیسانتری، کولیرا و امثال آن، کفایت های تیفوئید، ها برای جلوگیری از حیات یا رشد باکتریآن

 کند. می

م مگس جدا های موجود بر روی جسی انگلهایی را از مزرعهبیوتیکموفیتش آنتی 1142در سال 

های گرم منفی مانند باکتری تیفوئید دیسانتری ها دارای تاثیر فراوانی بر برخی باکتریکرد و دید که آن

 باشند.ها میو امثال آن

های قارچی برای مقاومت در برابر وی همچنین با بحث و بررسی پیرامون نفع این انگل"

ی برای بستری الزم دارد، دریافت که یک ی بیماری تب که مدت کمهای به وجود آورندهمیکروب

زای های بیماریلیتر شیر را از آلودگی به باکتری 1000گرم از این آنتی بیوتیک ممکن است بیش از 

 ها. بیوتیکنامبرده محفوظ نگاه دارد و این خود بزرگترین دلیل است بر قدرت فراوان این آنتی

تیفوئید و  زایی چون میکروب کولیرا،ماریهای بیاما در خصوص آلودگی مگس به میکروب"

جاهایی که مگس  ها، فضوالت و مدفوع بیماران،ها را از فاضالبدیسانتریت و غیر آن که مگس آن

ها فقط بر روی پاهای سازد، باید گفت که این میکروبکند، منتقل میها رفت و آمد میاکثرا به آن

ی شناسی به اثبات و این مطلب در تمامی منابع باکترمگس و یا در مدفوع آن وجود خواهد داشت 

اند، ضروری به نظر رسیده است و ذکر نام مؤلفین با منابعی که به این حقیقت روشن تصریح نموده

 رسد.نمی

گیریم که هر گاه مگس بر روی خوراک، نشست بدون شک آن ی آنچه گفته شد نتیجه میاز همه"

زایی چون میکروب تیفوئید، کولیرا، دیسانتری و یا غیر های بیماریروبرا با پاهایش که آلوده به میک
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های نماید و هر گاه روی غذا، مدفوع انداخت آن را ـ همچنان که در مورد آلودگیها، لمس میآن

 سازد.پاهایش اشاره کردیم ـ آلوده می

زای موجود های بیمارینمایند و میکروببیوتیک از خود ترشح میهای قارچی که آنتیاما انگل"

ها در شکم مگس قرار داشته و همراه با مایع کشند، این انگلدر مدفوع و در روی پاهای مگس را می

شود مگر وقتی که ها رها نمیباشد از انگلبیوتیک میموجود در سلول مستطیل شکل که محتوی آنتی

ورد کند و سبب انفجار سلول مستطیل دهد با آن برخمایعی که فشار داخلی مایع سلول را افزایش می

 ها و مایع گردد.شکل و خروج تخم

را  ی مگسهای خود این حدیث نبوی را که ضرورت فرو بردن همهبدینسان دانشمندان با بررسی"

زایی که با پا های بیماریدر مایع یا خوراکی که در آن افتاده است را به خاطر خنثی کردن اثر میکروب

 نمایند.تفسیر می ها را منتقل ساخته است،آن یا در مدفوعش

که در اند و آن اینهمچنین حقیقت دیگری را که حدیث به آن اشاره کرده است، روشن ساخته"

های مگس بیماری وجود دارد و در واقع یعنی یکی از اجزای جسم مگس محتوی یکی از بال

ست که با خود حمل کرده است و با بال زایی اهای بیماریهای منتقل شده توسط میکروببیماری

های قارچی هایی که انگلبیوتیکی شفا و درمان است که عبارت است از آنتیدیگرش در برگیرنده

ها، های مستطیل شکل انگلهایی که همراه با مایع موجود در پیرامون سلولموجود در شکم مگس، آن

 1نمایند.ها را ترشح میشوند، آنخارج می

 کند.رغم میل و خواست الحاد ـ تحقق پیدا میی خداوند ـ علیان معجزهبدینس

                                                           
 ی که محتوی بیماری استلگفته است جلو انداختن با 734ص  4وی در کتاب معانی االثار ج حاو ط 839، ص المساحی، المنهج الحدیثی -712

عسل الهام  ز جانب مگس همچنان که در برخی روایات به آن تصریح شده است یک الهام است از طرف خداوند به مگس همچنان که به زنبورا

ها برای خود خانه بسازد.نموده که در کوه   
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 قسمت سوم

 اندبا کسانی که حدیث ابوهریره را روایت کرده
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 مقدمه

 اطمینان )موثق( از او: موردافراد روایت 

که او در مورد ابوهریره   حاکم از شیخ شیوخش ابوبکر محمد بن اسحاق بن خزیمه روایت کرده

در ـ  ی یارانی بوده که بیشترین عدد احادیث روایت شده از رسول خدا )ص( رااو از جمله"د:گویمی

 1به خود اختصاص داده است. ـ اندی یاران با مخارج صحیح منتشر گردیدهمیان روایاتی که از او و بقیه

رسول خدا  ی اصحاب ازگوید: اهل حدیث بر این امر که ابوهریره بیشتر از همهحافظ ابن حجر می

اتفاق دارند. ابومحمد بن حزم گوید مسند بقی بن مخلد بیش از پنج  )ص( حدیث روایت کرده است،

 2هزار و سیصد و اندی از احادیث مروی ابوهریره را در خود جای داده است.

عدد متون مستقل نیست، بلکه عدد تمامی روایاتی است با  جای توجه و دقت است که این عدد،

ها را از ابوهریره روایت کرده است. با این وصف ا و روایات ضعیف که بقی بن مخلد آنهتکراری

پس نکند که ابهام آفرینی  ست،ای غیر تکراری نسبت به این رقم خیلی کمتر تعداد روایات صحیحه

هم این  گران تو را بفریبد که گویا بیشتر از پنج هزار متن را روایت کرده است و دلیل بر این ادعاطعنه

حدیث را از او روایت کرده است که احادیث  8343است که امام احمد پسر حنبل در مسند خویش 

ی او در مسندش بر ها وجود دارد. چون عادت و رویهتکراری فراوان ـ به لفظ یا معنی ـ در میان آن

د کمی، به السند وجود دارد و جز تعداو در میان مرویات او احادیث ضعیفاست  3تکرار حدیث

اند. مطلبی که از این هم بیشتر احادیث صحیح غیر مکرر دست نیافته است، که خیلی از این رقم کمتر

ی منقول از ابوهریره را که در که ابن حجر عسقالنی احادیث صحیحهورزد، اینبر مقصد ما داللت می

این در حالی  4کرده است. حدیث صحیح دسترسی پیدا 449است. تنها به  اند، بر شمردهبخاری آمده

حدیث موصول را از ابوهریره برشمرده است. سبب این تفاوت فراوان این است که  1011است که 

شود که محدثین احادیث ضعیف و ها تکراری هستند. با این توضیح روشن میبیشتر این روایت

ک شمردن کثرت دشمنان، و هولنا لیستد آوردند. پس ازتکراری را نیز در مرویات خویش می
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ری بنده و سرشماری ابن حجر اای میان سرشمبر حذر باش و مقارنه ،ها آن توسطاحادیث ابوهریره 

رود. این حقیقتی بسیار مهم برای دفع شبهاتی برای احادیث او بزرگترین دلیل برای شما به شمار می

ها تعداد اند. زیرا آنه انداختهاست که در رابطه با کثرت روایت ابوهریره و قلت روایت دیگران، به را

ی هم طبق سرشماری ابن حجر یا غیر او. یعنی چنین نیست که همه آورند، آناحادیث ابوهریره را می

کنندگان  جعلکه چه به ابوهریره نسبت داده شده است، صحیح، و از او روایت گردیده باشد. بلآن

اند و دراین کثیری به نام او جعل و وضع کرده حدیث او را مقصد و هدف خویش قرار داده و احادیث

ی احادیث ابوهریره را در مسند اند. اگر بقی پسر مخلد همهراستا از آوازه و شهرت او استفاده نموده

ی روایاتی باشد که از او روایت قرار نیست که ابوهریره ملزم به دفاع از همه خویش ذکر کرده است،

  .اندگشته

 ند.ای فراوان را افراد کثیری از او روایت کردهک و طیبهو این احادیث پا

نفر از اهل علم ـ یا بیشتر از این عدد ـ از صحابه و  300ابن حجر گوید: بخاری گفته که نزدیک به 

 1اند.تابعین و غیرهم احادیث را از ابوهریره روایت کرده

اند و جز افرادی که مجهول الحال ماندهاند، جز اندک ی این افراد محل ثقه و جای اطمنیان بودههمه

 اند.تعداد قلیلی که ضعیف بوده

اند و به نفر( از بزرگان صحابه و تابعین حدیث را از او گرفته 300این امر که تعداد به این فراوانی )

و ، ی اودلیل بر جاللت قدر و صدق لهجه 300در واقع اند،ت او اعتماد و ثقه پیدا کردهاحادیث و روایا

ها را خورده است ـ از های آنتکذیب بر کسانی که آتش حسادت و عداوت و تعصب  دل 300

  2.شودتلقی می مستشرقین و پیروان مسلمانانشان ـ

 ـ هایی که شناخته شده و در قوت ضبط و اتقان از دیگرانها نیز، آنافراد جای ثقه و اعتماد ـ از آن

ها را به و احادیث برخی از آنها را به چندین درجه تقسیم کرده آن ی نقدممتاز هستند. از این رو ائمه

اند. لکن با رعایت احوال کسانی که ـ از تابعین یا تابع تابعین صحیحتر از احادیث دیگران توصیف کرده

 اند.ها روایت کردهـ احادیث را از آن

ناد، از اعرج، سپس زال وترین اسنادهای ابی هریره در نظر بخاری سندی است که ابصحیحپس 

 ابوهریره )رض( روایت کرده باشد.

ترین حدیث ابوهریره نزد امام احمد پسر حنبل، حدیثی است که محمد بن سیرین روایتش اما صحیح

 کرده باشد. بعد از او حدیثی که سعید پسر مسیب آن را روایت کرده باشد. 
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ها را روایت ینی، احادیثی هستندکه شش تن آنترین احادیث ابوهریره نزد امام علی بن مداما صحیح

 ابوصالح، ابن سیرین و طاووس. سیب، ابو سلمه، اعرج،مکرده باشند که عبارتند از ابن ال

ترین احادیث ابوهریره نزد ابن معین نیز، احادیث شش تن هستند که عبارتند از: ابن المسیب، صحیح

ها موافق ابن المدینی بوده است و ابا ع که در چهار نفر آناعرج و ابو راف ،ابن سیرین، مقبری ،ابو صالح

 ها مقبری و ابو رافع را آورده است.سلمه و طاووس را استثنا کرده که به عوض آن

ها نیز، از بزرگان تابعین احادیث روایت کرده ها، و افراد بسیاری غیر اینی ایناما بخاری از همه

نفر تابعی هستند که  22که بخاری برای ابوهریره ذکر کرده است، ی یارانی مجموعه است و در نتیجه

ها را آیند که بخاری آننفری به شمار می 300ی این عده غیر ابن عباس و انس هستند که از جمله

 اند. شمرده است که از ابوهریره حدیث نقل کرده

کسانی که از ابوهریره  نفر بودن 300ی من بر این امر حریص بودم که سخن بخاری را در زمینه

ها انجام دهم که دل تحقیق کنم و یک سرشماری دقیق علمی بر روی آن اند،حدیث روایت کرده

دوستداران ابوهریره از آن شاد گردد و هر کس را که مدعی است، بخاری در مورد ابوهریره مبالغه 

ابوهریره در صحیحین و سنن اربعه هایی از روایات یاران ورزیده و به سکوت وادارد. به استخراج مثال

سند احمد پرداختم، بعد روایات کسان دیگری را ذکر کردم م)ابی دواد ـ نسایی ـ ترمذی و ابن ماجه( و 

های دیگری استخراج کردم، بعد به استخراج نام ها را از کتاباند و آنکه در این هفت کتاب نیامده

ها را از ابوهریره م در کتاب الجرح و التعدیل روایت آنکسانی پرداختم که عبدالرحمن پسر ابی الحات

ام که ام. بعد به ذکر اسامی کسانی پرداختهها در این کتب دست نیافتهآورده است و من به روایت آن

اند، بعد ها از ابوهریره را آورده است که در این کتب نیامدهابن حبان در کتابش الثقات روایت آن

ای هستند ـ اگر هنیات طبق حروف الفبا با تکرار کسانی که مشهور به لقب یا کفهرستی از این روای

بعد در فهرست  ام،ام و به هر کدام از آنان عددی اختصاص دادهروایتی از او نقل شده باشد ـ پرداخته

کسانی ام. بعد ارقام پرداخته ها را در صحیح خود آورده است،دیگری به ارقام کسانی که بخاری نام آن

ام. بعد فهرست کسانی را که آوردهاند، ها را ذکر کرده و در فهرست بخاری نیامدهرا که مسلم آن

ام. بعد فهرست کسانی را که ابن اند بر فهرست بخاری و مسلم افزودهاصحاب سنن و امام احمد آورده

کسانی را که ابن ابی الحاتم ام. بعد نام اند، آوردهراهویه و غیر او بر مرویات این هفت کتاب افزوده

ی این سعی و تالش و فهرست بندی در راستای استفاده آورده است، بعد زیادات ابن حبان را، همه

ها را در ی این توضیحات و فهرستبیشتر خواننده و محقق صورت گرفته است که خواننده محترم همه

 خواهد یافت. ابوهریره[]دفاعی از " هریرهدفاع عن ابی "کتاب مفصل بنده موسوم به 

نفر ـ طبق شمارش بخاری ـ یا بیشتر احادیث  300شوند که تعداد مناقب ابوهریره در این خالصه نمی

از این رقم  کمی کمترها ام، عدد آناند، چرا که طبق سرشماری که من انجام دادهاو را روایت کرده
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های حدیثی نوشتشدن بسیاری از دست ها در هشتصد تن باعث ضایعاست، بلکه منحصر گردانیدن آن

در مسند ضخیم بقی بن مخلد و غیر  ها وجود دارد. چونهای فراوان دیگری در آنخواهد شد که مثال

که غیر از این مناقب، مناقب دیگری وجود دارد که در ضمن اعترافات اتباع تابعین در ممالک او، بل

شوند که اعترافات این عدد فراوان به شن میحجاز و عراق و شام و مصر و خراسان آشکار و رو

اند و در کتب مدون حدیث به وفور روایات یاران ابوهریره که احادیث از او گرفته و به دیگران رسانده

 آیند.جزو مفاخر و مناقب او به شمار می شوند،یافت می

مطلع گردانیم که از ابوهریره  هاییی عزیز را بر نامرسد که خوانندهبسیار مفید و با اهمیت به نظر می

اند و به عقل و نیک ها بودهی بزرگان و شجاعان انسانکه از جملهاند و با اینحدیث روایت کرده

اند و صاحب فقه و استنباط بوده، یا اهل عدل و حسن قضاوت و زهد اندیشی و دورنگری شهرت داشته

های قریشی و انصاری منتسب ترین خانوادهفاند یا به شریو پارسای و کثرت عبادت به شمار رفته

ی دروغ از ی این مناقب ـ که محال است این چنین افرادی از مشاهدهاند. با وصف دارا بودن همهبوده

اند. کسی که دروغگو و ضعیف یا اهل جعل حدیث او غفلت بورزند ـ از ابوهریره حدیث روایت کرده

کنند و دارد که از او حدیث روایت میه نفر مخفی نگه میباشد، حال و وضع خود را حداقل از دو س

رسد که در جهت خدمت به اطالع رسانی دروغ و دروغگویی، بعضا به دروغگویی همچون خودش می

ی خود را از صدها نفر دروغ او را نقل کند اما محال است که کسی بتواند حال و وضع درغگویانه

ها مسخرش شوند. چنین ی آندروغگو دسترسی پیدا کند و همه که به صدها نفرپنهان بدارد، یا این

 نیست که خداوند متعال غفلت و سادگی را برای صدها نفر روایت کننده مکتوب و مقرر فرموده باشد،

اما  آقایان اسکافی و ابوریه اهل ذکاوت و هوشمندی و خرد تلقی شوند. تا یکی باور کند و بگوید، 

اما ابوریه توانسته است؛ خداوند سبحان  ل و وضع ابوهریره را کشف و درک کنند،اند حاها نتوانستهآن

که در کتاب مقرر فرموده است که ما افراد دروغگو و منافق را از لحن بیان شناسایی کنیم. چنان

این تعداد فراوان لحن قول و دروغگویی ـ اگر دروغگو بوده ـ بامبارکش فرموده است. چه شد که 

ها تن از بزرگان تابعین ـ از نظر علم و صدق و ورع ها دهرا در نیافتند، در حالی که در میان آن ابوهریره

ی این ها را در فصول مختلفهها کسانی که نام آنی آنو امر به معروف وجود داشته است، از جمله

 کتاب آوردیم. 

 300ها ه بخاری فرموده است آننفر هستند، در حالی ک 220ایم نزدیک به های واضحی که آوردهنام

 اند.نفر بوده

 بدین ترتیب بخاری در سرشماری خود خیلی دقیق بوده است.

ی علم او کننده هکه تعداد کثیری از صحابه اشاعاین چنین فضل و بزرگواری ابوهریره ـ دراین

 گردد.اند ـ روشن و معلوم میبوده
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ی کنم که این تحقیق را قرینه و نشانهـ دعوت میمن برادران مومن ـ دوستداران صحابه )رض( را 

شان نسبت به ابوهریره، ی اقوال و سخنان بزرگان صدر اسالم تلقی کنند و حسن ظنصحت و دقت همه

 شان به این بزرگان باشد. نشات گرفته از حسن ظن

ا کسانی یابید و در آن بدر کتاب مفصل )دفاع عن ابوهریره( دومین گردش مبارک دَوسی را می

اند و این اند، بلکه از طریق واسطه حدیث را از او دریافت کردهنمایید که ابوهریره را ندیدهمصافحه می

از بزرگ مردان علمای ممالک و  ،هاو افراد زیرک و آگاه بعد از آن ،ها صغار متاخرین تابعینواسطه

 اند.دانشمندان هوشیار علم حدیث به شمار رفته

ها نهایی که بخاری و مسلم در دو صحیح خود از کانال آی طرق و راهه در همهام کمن کوشیده

تتبع و تحقیق بورزم. بدین وسیله اسنادها را از یاران او به شاگردانشان اند به ابوهریره برسند،خواسته

اری و مسلم منتهی اند تا به شیوخ بخها که به دنبال ایشان آمدهتر از آننیام، بعد به طبقات پاینسبت داده

 ها را نادیدهام که بخاری و مسلم نسبت و توضیح آنها را ذکر و بیان کردهشوند، بعد بسیاری از ناممی

 ام. اند و در این کار از مقدمه فتح الباری بهره گرفتهگرفته

ای که بخش مستقلی از کتاب را به خود اختصاص داده است و همچنین از کتاب تهذیب مقدمه

ام. ی نسب درست کردهای مانند شجرهام. برای هر یک از یاران ابوهریره نقشهتهذیب  بهره گرفتهال

ی دیگری برای ها به ابوهریره وصل شده است. بعد نقشهی آنهایی که بخاری به واسطهمانند اسناد

عمل این بوده که  ها به ابوهریره رسیده است و هدفم از اینی آنهایی که امام مسلم به واسطهاسناد

اند، های شریفه و مبارک را که احادیث ابوهریره را در سه قرن اول پخش کردهی مبارکی از نامنقشه

ای ها کمکی باشند برای دوستداران ابوهریره که به سرعت بر اسانید صحیحهتا این نقشه باشم تهیه کرده

د ـ در هر جا که بیابند، اطالع پیدا کنند و این کننها احادیث ابوهریره را روایت میی آنکه به واسطه

 ام.مطلب را به عنوان یک ضرورت و نیاز اساسی انجام داده

ه به آن به آسانی صورت بگیرد، عام تا مراجی خاصی در نظر گرفتهای شمارهی هر نقشهبرای تهیه

مارش جاهایی را که بخاری یا باشد و این شام که به گمانم بسیار دقیق میچه شمارشی انجام دادهچنان

 اند، مشخص کرده است.مسلم نام آن تابعی را از ابوهریره در آن آورده

ام که ام و خواستهها را به وجود آوردهها تالش جدیدی هستند که من به ابتکار خود آناین نقشه

سانید آشنایی هایی که با علم رجال و حدیث و اتصال اکمکی باشند برای دوستداران ابوهریره آن

اند چندانی ندارند که به سرعت به صحت تعداد بسیاری از احادیث ابوهریره که در صحیحین نیامده

 اطالع و آگاهی پیدا کنند. 

. ندای آن ـ عرضه کردههای حدیث را بر خواننده ـ به هنگام مطالعهها هر دیوانی از دیواناین نقشه

خواهد بر صحت سند آن یابد و میداود یا مسند احمد می وابزیرا کسی که حدیثی در سننن نسایی یا 
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اطالع پیدا کند، الزم نیست زحمتی فراوان تحمل کند. بلکه برای او همین بس که نام تابعی را در سند 

ی فروعیات راویان از این تابعی در نقشه یا بیند که این سند بر همهحدیث آن پیدا کند، بعد می

ی که بر شرط بخاری و مسلم ـ که اعلی درجهو سند صحیح. نه تنها صحیح بل هایش منطبق استنقشه

صحت حدیث هستند ـ نیز هست. اگر سند مورد نظر بر این شروط انطباق نیافت، بر او الزم است که 

گاه ید سوال و پرسش نماید، آننها به کاوش بپردازد یا از اهل علم به رجال اساپیرامون آن در کتاب

 شود.آید و حکمش برای او روشن مییح یا ضعیف از آب در میحدیث صح

بها از این پالک و پوسترهای گران قیمت و ی نادر و فرید و گرانی این مجموعهپس بر مشاهده

 ی هنر دَوسی مستقلی هستند، اطالع پیدا کنید.زیبا که نمایش دهنده

ای هستند و تمامی پوسترهای مزین شدهی نسب باشند، که یک نقشه شجرهاین پوسترها قبل از این

اند، جای ثقه و اهل کمال و درستی و صدق هستند، مگر تعداد کمی ها آمدههایی که در آناسماء و نام

بخاری و است،  شان کمتر از بقیه بودهکمال و درستیکه اند، ها که صاحبانشان جزو صادقینی بودهاز نام

ها اند نه احادیثی را که در آناند، روایت کردهورد اتباع واقع شدهها مو مسلم احادیثی را که در آن

 اند.منفرد گشته

ی علما و های فرصت دیگری است برای دوستداران ابوهریره تا اجماع ائمهی این نقشههدر مشاهد

 یان و نوابغ قرون فاضله را بر تداول احادیث ابوهریره به چشم خود ببینند.اپارس

که روایت کنندگان از ابوهریره طبق سرشماری بخاری که، همچنانر خور توجه ایننکته ظریف و د

ام، در نفر هستند، ناقالن احادیث او هم در صحیحین طبق سرشماری که انجام داده 300در حدود 

بینید که در میان آنان اشراف و ها مینفر اهل ثقه هستند و به هنگام شمارش اسامی آن 300حدود 

 شوند:سلمان و فرزندان و نوادگان بزرگان صحابه مشاهده میبزرگان م

ی ابوبکر صدیق )رض( هستند. مانند محمد پسر عبداهلل یابی که از ذریهدر میان آنان کسانی را می

ی عمر بن خطاب هستند، چون محمد پسر عبدالرحمن پسر ابوبکر، یا کسانی که از ذریه پسر ابی عتیق،

عمر، و حفص پسر عاصم پسر عمر و عاصم پسر محمد پسر یزید پسر عبداهلل پسر  سالم پسر عبداهلل پسر

عمر و واقد پسر محمد بن زید بن عبداهلل بن عمر و عمر بن حمزه بن عبداهلل بن عمر، در میان آنان 

آیند، مانند: ابی سمله پسر القرشی به شمار می یی عبدالرحمن بن عوف الزهرکسانی هستند که از ذریه

دالرحمن بن عوف و حمید بن عبدالرحمن بن عوف و سعد بن ابراهیم بن عبدالرحمن بن عوف و عب

ی او عبیداهلل بن سعد بن ابراهیم بن سعد بن ابراهیم بن فرزند او ابراهیم بن سعد بن ابراهیم و نوه

ن عبدالرحمن، و یعقوب بن ابراهیم بن سعد بن ابراهیم بن عبدالرحمن، عبدالمجید بن سهیل ب

 عبدالرحمن. بکر الزهری او هم از ذریه و نسلعبدالرحمن و ابی مصعب احمد بن ابی
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آیند، چون: عبدالملک بن معین بن عبدالرحمن ی عبداهلل پسر مسعود به شمار میکسانی که از ذریهو 

 بن عبداهلل  بن مسعود و پسرش محمد بن عبدالملک.

بن سعید بن العاص االموی و ایوب پسر موسی بن عمرو  ی بن عمروها نیز: اسماعیل بن امیهاز اموی

 بن سعید بن العاص و عمرو بن یحیی بن سعید بن عمرو ابن سعید بن العاص.

ی   ی صحابه: عروه بن زبیر بن العوام و فرزندش هشام بن عروه. ابراهیم پسر سعد بن ابدوباره از ذریهو 

موسی االشعری. و قدامه بن موسی بن عمر وی برده بن ابوقاص الزهری و عبداهلل بن براد بن یوسف بن اب

ی بن عمرو بن صحابی جریر پسر عبداهلل البجلی و و ابوزرعه ،بن صحابی قدامه پسر مظعون الجمحی

 عبیداهلل بن عبداهلل بن عتبه بن مسعود الهذلی.

ل بن العباس بن ی االنصاری و عبداهلل پسر الفضو اسحاق بن عبداهلل بن صحابی قهرمان ابی طلحه

 ربیعه بن الحارث بن عبدالملک بن هاشم.

عبدالملک پسر ابوبکر بن عبدالرحمن بن الحارث بن الهشام المخزومی و محمد بن عبدالرحمن بن 

 نوفل بن االسود بن نوفل بن خویلد بن اسد بن عبدالعزی.

خالد بن صفوان  محمد پسر معن بن محمد بن معن بن صحابی نضله بن عمرو الغفاری و ایوب بن

ی بزرگوار: حسن بصری، محمد بن مسلم الزهری، سفیان ی ابی ایوب االنصاری و اما ائمهاالنصاری نوه

ارک، عبدالرحمن بن عمرو االوزاعی، عبداهلل مبثوری، سفیان بن عیینه، شعبه بن الحجاج، عبیداهلل بن ال

ترین یاران شافعی این دو نفر اخیر از موثقبن الزبیر الحمیدی القرشی، و حسن بن محمد الزعفرانی، که 

 آیند.به شمار می

ها از ی ایناز زاهدان و پارسیان: فضیل پسر عیاض و وهیب پسر الورد المکی و حیوه پسر شریح، همه

ی کسانی هستند که رجال صحیحین هستند که روایت مستقیم و مباشر از ابوهریره دارند یا از جمله

نمایند، دقت کن که چگونه فضل و شرف و بزرگواری از هر طرف ین نقل میروایت او را در صحیح

 است. ابوهریره را احاطه کرده

ها )صاحبان سوء ظن( برای آنو جایگاه رفیع و بلند هست  ،رو برای او و برای ما دوستداران اواز این

 ترین مرتبه و پایه.پست
*** 

 و بعد...

ها حامالن کتاب خدا و سنت لگوی دینی ما هستند و آنجا که یاران رسول خدا )ص( ااز آن

ها دریافت کرده و به خوبی حمل کرده و به دیگران محمدی به سوی کسانی که این امانت را از آن

باشند و در نتیجه این امانت صحیح و سالم به ما رسیده است. حق این امانت بر ما و اند، میتحویل داده

ای که ی پاک این بزرگواران دفع کنیم، سیرهای از سیرههر گونه شبهه کند کهامثال ما ایجاب می



 
 

228 

اند و بر ماست که هر گونه بهتان و تجاوز و افترایی را که گذشتگان ما با تالش خود آن را حفظ کرده

ود، شمی ها عرضهها که بر انظار انسانها بزداییم تا صورت آناند از ساحت آنها چسپانیدهظالمانه بر آن

ها اقتدا و تاسی جویند و به آن آیندگان اند تااند و زیستهکه بودهچنانصورتی پاک و صادق بماند. آن

ها به بشریت ارزانی داشته است، اطمنیان کامل داشته باشند و نسبت به شریعتی که خداوند توسط آن

اند و زشت ا راویان دین بودههطعن بر دین تلقی کرده است، چون آن ،ها راشریعت اسالمی طعن بر آن

اند، به شمار ها حمل کردهامانتی که آن ی دین و تشویهچهره ه کردن صورت آنان در واقع تشویهو کری

هایی که شریعت در این ی بنیانها تشکیک در همهها و طعن بر آنی آنآید. زشت کردن چهرهمی

آید و اولین نتایج آن محروم کردن نسل جوان و یها استوار است، به شمار مدین حنیف و سمیح بر آن

ای است که بدان اقتدا و تاسی بجویند و امانات اسالم را به دنبال های بعد از آنان از سرمشق حسنهنسل

های آنان را سرمشق قرار یکه حسنات و نیکآنان با خود حمل کنند و این امر ممکن نیست، مگر این

ی آنان را بشناسند و دریابند که کسانی که این حسنات را تشویه هدهند و اخالق و سجایای کریم

خواهند با دهند، در واقع مینمایند و این سجایا را در شکلی غیر از شکل طبیعی خود جلوه میمی

 1ی ادب نمایند.ی ادب علیه مردان و بزرگان اسالم، علیه اسالم اسائهاسائه

ی ادهای حق باشند که جوانان مسلمان را بر این دسیسهمن امیدوارم این صفحات فریادی از فری

گرداند، تا  ـ آگاه و متنبهباشد آنان میهای ای از دسیسهرا نمونهاین تنها خطرناک دشمنان صحابه ـ که 

حقیقت تاریخ اسالمی همت  در قیی آن افراد توفیق پیدا کرده به سوی خیر، بتوانند به تحقدر نتیجه

ی مردان اسالم را بشناسند و در پی آن دریابند که خداوند یف و بزرگوارنهگمارند و صفات شر

ای قرار داده است که بر دستان آنان و عزوجل جزای حفاظت آنان را از حقیقت تاریخ، معجزه

 2ی انقالب را در تاریخ بشریت آفریدند.ترین نمونهکه آنان عظیمهمکارانشان ظهور یافت و آن این

اند و از امواج غداری که زیر پای او را به هایی که در اطراف او ساختهاز تمامی توفان آری! ابوهریره

ند، سربلند بیرون آمده است. او برای همیشه پابرجا و استوار ماند. جمهور مردم او را اطالطم انداخته

ی این گان همهدوست داشتند و برایش احترام قایل شدند و جایگاه و منزلت او را دریافتند و آفرینند

ی و شکست گسرافکنده، و شکست خورده عقب نشینی کردند که دامن شرمند تهاجمات گمراه کننده

 3کشند.را به دنبال خود می

چه که از پیش در درونشان جای گرفته است به تحقیق و زنان در روشنایی آندر حقیقت این طعنه

گمارند، حقیق خالی و دور از هوی و هوس همت نمیپردازند و به تتنقیب اخبار و روایات ابوهریره می

که در حق علوم مربوط به سنت ]علوم الحدیث[ کاری که خاورشناسان نیز در حق ابوهریره، بل
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اند. این عده نیز تحت تاثیر نظریات خاورشناسان قرار گرفته و سخنان آنان را ـ اگر مطابق هوا و کرده

گیری از که این خاورشناسان مغرض به نقادی و خردهغافل از این کنند،شان باشد ـ نشخوار میخواست

اند. اما ی خود قرار دادهاحادیث و محدثین اکتفا نکرده، بلکه قرآن را نیز مورد تهاجم ناجوانمردانه

اند، زیرا قبل از اینان نیز معتزله و ها هیچ زیانی متحمل نشدهی آنقرآن و سنت از عملکرد و هجمه

اند، اما سنت همچون کوه ثابت کارها یا بعضی از آن را کرده ی ایناز اهل هوا و هوس همهبسیاری 

 1ها بودند که خسته و مایوس و سرافکنده گشتند.ها ایستاده است و تنها اینقدم و استوار در مقابل آن

ها ه آناند، بلکدهاین در اسالم را کوبیاش اولین کسانی نیستند که از بنابراین ابوریه و دار و دسته

ها هر کند. بگذار آنقدیمی از اهل هوا را دارند، اما اسالم راه خود را همچنان با قوت طی می پیشوایان

انگارد، لذا یا ها را نشنیده میاسالم فریاد آن چه توان دارند فریاد برآورند و هرچه دوست دارند بگویند،

 کند. ها را به شدت نابود و خرد میا آنگذرد یبدون توجه به ایشان از کنارشان می

گویند در اصل و معنا همان چه این معاصرین میرسد، این است که آنچه عجیب به نظر میولی آن

که گذشتگان ها وجود دارد و آن ایناند و تنها یک فرق میان آنان و اینها گفتهچیزی است که قدیمی

اند و اندو  بیشترشان آگاهانه گمراه گشتهد، عالم و آگاه بودهها چه منحرف بوده باشند یا ملحو قدیمی

 خداوند سرگردانشان کرده است.

را  یی دیگری ندارند، الفاظ[ توشهبه جهلاما این معاصرین جز جهل و جرات ]بر دهان گشودن 

بر هر کس که ند، بعد آیند، در کفر مقلدهابر نمیی تلفظ آننمایند که حتی به خوبی از عهدهتکرار می

  2ورزند.ها را براه راست و مستقیم برگرداند، تکبر میبخواهد آن

که به شدت بر پوچی و بی ارزشی اعتراضات ابوریه حتی من در مدت زمان تالیف این کتاب ـ با این

ی واسع و فراوان او، و اطالع پیدا کردنش بر این همه حدیث فراوان از کتب از مطالعه واقف بودم،

آوری تا این همه احادیث و دالیل جمع های طوالنی زحمت کشیدهپنداشتم که او سالرقه، چنین میمتف

ی آثار و احادیث مشکله، تحت عنوان وقت کتاب طحاوی در زمینه کرده است. من تا آن

های مختلف را مطالعه نکرده بودم و چون ی تاویل حدیثو کتاب ابن قتیبه در زمینه "اآلثارمشکل"

متوجه  ای از آغاز به کار تالیف این کتاب، دو کتاب یاد شده را مطالعه کردم،پس از گذشت مرحله

ای بوده آوری شبهات مختلفهکه کارش تنها جمعشدم که ابوهریره اصال چیز جدیدی نیاورده است، بل

ها را جمع آوری به آناند و طحاوی و ابن قتیها را به راه انداختهاست که زنادقه دو قرن دوم و سوم آن

اند و ها را در این دو کتاب نمونه و کم نظیرشان نقد و بررسی و در نهایت رّد کردهکرده و بعد آن

کاری که ابوریه بدان برخاسته و انجام داده این بوده که نقد این دو عالم را بر شبهات جمع آوری شده، 

                                                           
179ص/17 ج اقتباس با تصرف از کالم احمد محمد شاکر در شرح مسند - 1  

32/ص17احمد محمد شاکر در مسندش ج  - 2  



 
 

223 

ه که گویا شعاعی بر شته و آن را کتابی نام نهاداگذ های باقی مانده از زنادقه را باقیحذف کرده و شبهه

ها را بار های نظام و المریسی و امثال آنو در واقع کار ابوریه جز این نیست که گفته اندازدسنت می

 دیگر نشخوار کرده است.

ای برسد که ابوهریره به آن رسیده است و امروزه فردی بیاید اگر یک فرد صحابی در تاریخ به درجه

ی مسلمانان، پیشوایان صحابه و تابعین و محدثین حقیقت او را نشناخته و دریافت و گمان ببرد که همه

اند و او در واقع دروغگو و افتراگر بوده است. این چنین موضعی که برخی از افراد در قبال نکرده

ان و گویندگان ی این است که برای اتخاذکنندگکنند، شایستهی بزرگواری اتخاذ میهمچون صحابه

 1مورد استهزاء و تمسخر قرار گیرد. شان ـ با هم ـ با همهآن وضعیتی بوجود آورد که عقل و علم

ی اصحاب و یاران رسول خدا هایی که با وصیت خداوند در بارهپس بترسند و بر حذر باشند آن

ند و بدانند که: بعد از کنخیزند و در مقابل ابوهریره و امثال او دهن کجی می)ص( به مخالفت برمی

ها پرداخته و اعالن کرده که از ها تصریح کرده و به ستایش از آنکه خداوند سبحان به عدالت آناین

که دهان به تزکیه و ماند، مگر اینها راضی است، جایی برای حرف هیچ انسان مسلمانی باقی نمیآن

ها بپردازد. اما انسان رد عموم و خصوص آنها بگشاید و به بیان حسن اعتقاد خویش در موتشریف آن

مومن اندیشمند و عاقل اگر در دین مبین اسالم و چگونگی تاسیس و نشر و تثبیت آن در اطراف و 

آورد به این حقیقت ایمان میی درخشش نور اسالم همت گمارد،اکناف جهان دقت کند و به مطالعه

اند، زیرا آنان بودند که به خداوند و اسر جهان بودهکه اصحاب بزرگوار بهترین افراد این امت در سر

بودند که در  انی حق با جان و مال به جهاد برخاستند، آنپیغمبر او ایمان آوردند و در راه اعتالی کلمه

راه دین و نصرت رسول امین از مملکت خود هجرت، و اقوام خود را ترک کردند، و اعمال نیکوی 

یشان چیزی است کم و کوچک در مقابل یک شئی بسیار و بزرگ، با این غیر آنان در مقابل اعمال ا

 وصف اگر آنان بهترین افراد امت نباشند چه کسی شایستگی این بهترین بودن را دارد؟

 "للعالمینرحمه"اگر انسان مسلمان عارف و دانا نظری به شخصیت رسول خدا )ص( بیندازد، که 

ی بشریت اثر گذارده است و گیتی به . اخالق عظیم او بر همهاست و جهان به مقدم او نورانی گردید

ها که از داند که اولین گروه از انسانبرکت مقدم مبارک و دین بزرگوار او نورانی گردیده است، می

دین او بهره گرفتند و به نور او منور گردیدند، اصحاب کرام هستند، آیا معقول است که خورشید طلوع 

را نورانی گرداند، اما اطراف آن و اماکن نزدیک از پرتو انوار و روشنایی آن بی بهره  کند و اماکن بعید

بمانند؟ آیا معقول است که دعوت و فراخوانی رسول خدا )ص( و ارشادات و آیات تالوت شده توسط 

از چون غباری در مسیر باد بیهوده پراکنده شوند و کسی  همه ،ی اواو و احادیث شریف و جوامع کلمه

ها سودی نبرد؟ اگر چنین نیست، پس چه کسانی از پرتو نور اسالم، نور و درخشش دریافت کردند آن
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و چه کسانی این دین مبین را به اطراف و اکناف جهان رساندند؟ آیا این کار توسط چند نفر که 

تعدادی در حدود که در حَجَّهُ الوداع کند، ممکن است در حالیتعدادشان از انگشتان دستان تجاوز نمی

ی راضیه به سهم پروردگارشان، در خدمت رسول ی صالحهصد هزار نفر از مردان مؤمن و زنان مومنه

 خدا )ص( بودند.

پس باید دانست که هر کس در حق یاران رسول خدا بدگویی کند و بی ادبی بورزد، در واقع 

اسالم مهمتر از آن است ساختمان ند که ویران کند، اما باید بدان از اساس اسالم راساختمان خواهد می

خواهد که نور که ویران شود و نور اسالم برتر از آن است که خاموش گردد، زیرا خداوند جز این نمی

تر گرداند، هر چند کافران دوست را گستردهخود را به کمال رساند و پیوسته با پیروزی این آیین آن

 1نداشته باشند.

 ید:ای اهل هوی و هوس گم شو

ی انحرافی خویش اصرار بورزید، بدانید که عقاب خداوند شدید اگر با وجود این دالیل باز بر عقیده

دهید، بدانید که از احترامی قرار میکنید و مورد بیاست و اگر شما ]خلف ناصالح[ او را خوار می

ت داشته است، با قدیمیان نیکوکار کوفی کسی هست که بیست سال تمام با ابوهریره مجالست و نشس

ای شرف نشست و مجالست با ابوهریره را کند ای کاش تنها لحظهوجود این هنگام مرگ او آرزو می

 از اعمش روایت شده که ابوصالح السمان گوید: دادند،به او می

ها را بپوشم و در خدمت کردم، جز دو دست لباس سفید که آنهیچ چیزی نمی یمن در دنیا آروز

 2نشینم.ابوهریره ب

کند تا ظاهرشان همچون دلهایشان که ها را به پوشیدن لباس سفید امر میگویی ابوهریره )رض( آن

ی زنگ و چرک و حقد از آن مانند حدیث رسول اهلل پاک است، در درخشش و نورانیت و صفا و ازاله

 پاک و درخشنده و بی زنگ باشد. 

که خداوند شما را امر خیزید، در حالیاو برمی ییاگر شما )ابوریه و امثالش( به سب و ناسزاگو

بدانید که بزرگانی از تابعین وجود دارند که  سول خدا استغفار و طلب بخشش کنید،کرده، برای یاران ر

 کنند برای ابوهریره از خداوند طلب بخشش کنند.های مسلمین وصیت میی نسلبه همه

بودیم، گفت پروردگارا از ابوهریره و مادرش و  گوید: شبی در خدمت ابوهریرهمحمدبن سیرین می

ها طلب غفران اکنون[ برای آندر گذر، محمد گوید ما ]هم کسی که برای این دو استغفار کند،

 3کینم تا مشمول دعای او واقع شویم.می
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اکنون برای ابوهریره طلب غفران و رضوان با صدها میلیون نفر از مسلمانان که هم1من )مؤلف( هم

پردازد. یا هر رود یا واعظی روی منبرش به موعظه میجا که خطیبی روی منبر میآنکنند ـ یم

گویم خداوندا از زبان شده و میها همبا آن من همکند ـ ای یک وصیت اسالمی پخش میفرستنده

دشنام ها را مورد رحمت خودت قرار بده. و هیچ احدی دهان به سب و ابوهریره و مادرش درگذر و آن

گرداند و زبانش از نطق به که خداوند او را از نعمت بودن با جماعت محروم میگشاید، مگر ایناو نمی

ی خداوند را شک ابوهریره این آیهگردد. بیشود و از نعمت فصاحت محروم میحق گرفتار مشکل می

 فرماید:تالوت کرده که می

، نورهم هللا النبی و الذین آمنوا معهیوم ال ی خزی "

 یسعی بین ایدیهم و بایمانهم یقولون: ربنا اتمم لنا

 "قدیر نورنا و اغفرلنا، انک علی کل شیئی

دارد. نور اند، خوار و سبک نمییعنی: در روزی که خداوند پیغمبر و کسانی را که به او ایمان آورده

را کامل گردان و ما را گویند پروردگارا نور ما ایشان پیشاپیش و سوی راستشان در حرکت است، می

 ببخشای، چرا که تو بر هر چیزی بس توانایی.

اند. بی گمان او در روز قیامت در انتظار این ابوهریره از کسانی است که به او )پیغمبر( ایمان آورده

راهپیمایی لذت بخش با پیغمبر )ص( است، در حالی که در امن و اطمینان کامل، و دور از هر خوفی 

 است.

ی حفظ او را روشنایی بخشیده است و ی قوهخداوند به وسیله یره نور درخشان و روشن است،ابوهر

های مسلمان راهنما و روشنگر خواهند ماند، و هر کس روایاتش به درازای زمان و در پی هم آمدن نسل

 کنیم.این نور و روشنایی را مشاهده نکند، جز ظلمت و تاریکستان چیزی از او تصور نمی

بینیم که در حق کسی که من در رد مت و رضای خدا بر تو باد ای ابوهریره، گویی تو را میرح

ام، تو بس مشفق و مهربان هستی و در حق کسانی ی او، خود را خسته کرده و به زحمت انداختهمقاله

انی کنی که پیغمبرت در حق کسورزند، همان سخن را تکرار میکه دوستت ندارند و با تو دشمنی می

انی تی و آمن ربّ هتنَیّلی بَعَ تُنْان کُ مْتُیْأرَوم اَیا قَ کردند، به نقل از قرآن کریم گفت:که او را دشمنی می

  2مکموها و انتم لها کارهونانلز علیکم ت یعمفَ عنده نْه مَمَحْرَ

خداوند از نوح گفت: ای قوم من، به من بگویید اگر من دلیل روشنی از پروردگارم داشته باشم، و 

توانیم آیا ما می رسول خود رحمتی به من عطا فرموده باشد و این رحمت الهی بر شما پنهان مانده باشد،

 باشید؟دارید و منکر آن میشما را به پذیرش آن واداریم، در حالی که شما دوستش نمی
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 های مانه نه! ای صحابی بزرگوار دوستدار دل

 داریمنمیها را به پذیرش آن بینه وا آن

 که تو عزیزیبل

 بر بینه هستی

 و به رحمت خدا مطمئن باش

 اطمینان و آرامش است]نزد خدا[ و برای ما و شما 

رجا و  حال اند، از سر گرانی و اضطراب، ما همواره درچه خود برگزیدههاست آنو برای آن

 خوشحال هستیم

 ها همواره در نگرانی و یاسآن

مد و علی آله الطیبین و و صلی هللا علی سیدنا مح

 صحبه المیامین اجمعین

 پایان

78/10/32  
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